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1. Gustaf I:s ungdomstid. Befrielsekriget.

•^ i' aj, den 12:te 1496*), då Kristi himmels-

I (^ tardsdag: firades, föddes på Lindhol-

mens sätesgård i Roslagen, GustafErih-
son Jfdsa — den man, som af försynen var bestämd att

blifva sitt fosterlands räddare undan utländskt förtryck,

upprättare af dess frihet och sjelfständighet, skapare af

ett ordnadt och förbättradt samhällsskick, en stark konunga-
raakt bredvid ett fritt folk. Utgången af den gamla
Wasaslägten, som kämpat i Unionens strider, hade han
ock sjelf i dessa strider gjort sin första lärospån i krigets

yrke. Namnen Krister Xikson, Kettil Karlsson och Erik
Karlsson Wasa äro oss redan af historien bekanta såväl

som deras fiendtlighet mot det fosterländska intresset.

Men genom giftermål mellan den ofvan nämnde Krister

Nilssons son Johan Kristersson och riksföreståndaren Sten

Sture d. äldres syster Brita hade en försoning inträdt

mellan Sturarne och AVasahuset, och det senare derige-

nom öfvergått till fosterlandets sak. Johan Kristerssons

son Erik Johansson, riksråd och landshöfding på Åland,

gift med Cecilia Månsdotter till Eka — en föga betydande

') Gust&f Wasas födelseår nppgifves af olika författare olika,

dock torde det ofvan uppgifna årtalet vara det sauuolikaste.
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man i den tidens politiska strider, men för öfrigt, såsom
det på den tidens språk kallas, "en lustig och kortvillig

herre" — var Gustaf Wasas fader.

Blott fem år gammal, då han efter den tidens sed

som fosterson vistades i Sten Sture d. äldres hus, blef

Gustaf af danske konungen Hans uppmärksammad och

hade så när blifvit bortförd till Danmark. Men Sten

Stures vaksamhet^ räddade honom. Han skickades hem-
ligen undan till Åland, der hans fader, som nämndt är,

var landshöfding, och undgick sålunda denna gång faran.

Dansken lär sedan ha klagat att "vargungen" sluppit

honom ur nätet.

Vid tretton års ålder sändes Gustaf af sina föräldrar

till skolan i TJpsala. I enlighet med det vanliga anta-

gandet att hans födelseår är 1496, lärer hans inträde i

Upsala trivialskola skett 1509. Lärare derstädes var

en dansk vid namn Ivar, hvilken snart fick röna prof

på gossens frimodiga och fosterländska sinnelag. "Si

hvad jag vill göra," hade Gustaf sagt, "jag vill draga

upp i Dalarne, föra Dalkarlarne ut och slå Juten (Dansken)

på näsone." Detta yttrande ådrog Gustaf kroppslig aga.

Men med orden: "Jag tör gifva dig och din skola tusan

dj-r" drog Gustaf sin lilla dart (värja), högg den igenom
boken och — kom aldrig mera dit.

Fem år derefter, år 1514, upptogs Gustaf, en ader-

tonårig yngling, i riksföreståndaren Sten Sture den yngres

hof A^id tjugo års ålder iklädde han sig hjelm och

harnesk och kämpade tappert för fosterlandets sak vid

Stakets belägring samt i slagen vid Dufvenäs och Bränn-

kyrka. I det sistnämnda slaget förde han, såsom förut är

nämndt, Svenskarnes hufvudbaner. Redan nu skönjas

hos den tidigt utvecklade ynglingen samma drag som
längre fram i hans lefnad teckna mannen. "I marken,"

heter det, "var han frimodig, dristig och mannelig nog,

men bland godt sällskap och lag var han med höfiigt

skämt lustig, i snack och tal alla andra öfverlägsen, så

att han kunde göra dem alla lustiga och glada med sig,

och der han skulle handla och tala om något, som hög-

vigtigt var, så visste han med besked och sådana skäl

föra det fram, att det hade anseende med sig och man
hörde honom gerna."
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Men alltför hastigt och oväntadt slutade Gustafs

krigiska uppfostran. Han har ock till det mesta bildat

sig sjelf — uti motgångens skola. Vi ha nämnt den fara,

som hotade honom som barn, vi ha ock nämnt, huru den

utföll för honom som yngling, då han jemte fem andra

svenska herrar, bland dem Lars Siggessoii (Sparre) och

Hemming Gad, fången bortfördes till Danmark, der han

lemnades i förvar hos sin slägting Erik Baner på Kallö

gård på Jutland.

Emellertid fortgingo alltjemt Danskarnes rustningar

mot Sverige. Allt öfvermodigare blefvo deras hotelser,

att de "med Svenskarne ville leka S:t Peders lek," hvar-

med de syftade på den påfliga bannlysningen, som tagits

såsom förevändning till kriget. "De utgöto (såsom en

förf säger) för Gustaf hela sin själs fröjd och blandade

ett otidigt skämt med ett bitande allvar." "Men häraf
— säger krönikan — "blef ock Gustaf öfvermåttan af

ängslan betagen, så att hvarken mat eller dryck kunde

honom väl smaka, om han än blifvit bättre bespisad än

som skedde. Hans sömn," heter det vidare, "var honom
ock hvarken rolig eller söt, och han kunde fördenskull

intet annat tänka än söka lägenhet att komma ut af det

orättvisa fängelset " Slutligen flydde han, gick första

dygnet tolf mil och kom den 30 sept. år 1519 till Lilheck,

hvarest han med välvilja emottogs af några bland stadens

borgare. En rik köpman, Cord König, upptog honom i

sitt hus och klädde honom efter hans stånd, — en väl-

gerning, som Gustaf efter sin upphöjelse på tronen rik-

ligt belönade.

Men dermed var icke mycket vunnet för Gustafs

säkerhet. Erik Baner, som var hemfallen till dryga

böter, om han lät Gustaf undkomma, hade sjelf infunnit

sig för att återfordra, som han sade, sin fånge. På
gifven lejd uppträdde likväl Gustaf inför rådet i Liibeck,

mäktigt försvarande sitt förhållande-, och sedan han i

borgmästaren herr Nils Broms funnit en vän och hjelpare,

lyckades han efter mer än ett hälft års vistelse i den

mäktiga Hansestaden finna utväg att återvända till foster-

landet. Han gick ombord på en Warnemiindebåt och

kom efter en besvärlig och farlig resa till Kalmar, der
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han landsteg utanför staden på Stensö udde den 31
maj 1520*).

Redan i Liibeck hade Gustaf träffats af de nedslå-

ende underrättelserna om Sturens död, Svenskarnes neder-

lag, och att hela landet, med undantag af Stockholm och

Kalmar, hyllat Ki-istian till Sveriges konung. Till Stock-

holm hade ock Gustaf ernat begifva sig, och den båt,

som tagit honom om bord, säges hafva haft denna stad

till sin resas mål. Men Stockholm var nu både på land-

och sjösidan instängdt af konungens krigsmakt, och äfven

till Kalmar var tillträdet ytterligt försvåradt, emedan
Kristians amiral Sevenn Xorby med sin flotta låg i sundet

utanför staden. Befälet i Kalmar hade hittills förts af

Johan Månsson (Natt och Dag), en son af Engelbrekts

mördare och en man lika mycket som fadren känd för

sitt vilda sinnelag och sitt hat mot Danmark. Men Jo-

han Månsson var nyligen död, och på slottet styrde hans

enka Anna Bjellze. Stockholm försvarades ännu af Kri-

stina Gyllenstjerna ; och Sveriges enda ännu ointagna

fasta platser voro således i händerna på manhaftiga qvin-

nor; — dock egde Anna Bjelke ingalunda Kristina

Gyllenstjernas mod och beslutsamhet. Besättningen på
slottet och i sjelfva staden Kalmar var icke heller villig

till försvar, borgerskapet var modtaldt, och de tyska

knektar, som utgjorde slottets besättning, hade så när

dödat Gustaf, då han djerfdes erinra dem om deras pligt.

Emedan Gustaf fann, att han här intet kunde uträtta,

lemnade han Kalmar och begaf sig inåt Småland samt

derifrån genom skogar och öde nejder upp till Söderman-

land, der hans svåger Joahim Brahe fgift med hans syster

Margareta) bodde på sätesgården Tärnö, två mil från

Nyköping.

Här uppehöll sig Gustaf en tid fördold. Danskarne

hade nämligen fått kännedom om hans ankomst till Sve-

rige-, tvenne olika pris voro satta på hans hufvud, ett

större, om han lemnades lefvande i Kristians händer, ett

mindre, om man finge honom död.

Vid Gustafs ankomst till Tärnö voro kallelsebref

') På det ställe, der Gustaf anses ha landstigit, har

tider en minuesstod blifvit uppförd.
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utfärdade till Kristians kröning, och Gustafs syster och

svåger redde sig att fara till Stockholm för att bevista

de med kröningen törenade högtidligheterna. Då Joakim

Brahe icke kunde förmås att afstå från sin resa drog

sig Gustaf undan till sin egen gård Räfsnäs *j. Här i

närheten lefde den gamle erkebiskopen Jakob Ulfsson,

hvilken, sedan han på ålderdomen lemnat sitt embete,

slagit sig till ro i Mariefreds kloster. Den gamle sökte

öfvertala Gustaf att ingå förlikning med Kristian, torsäk-

rande att han vore intagen i Kristina Gyllenstjernas

lejdebref Men fåfänga voro hans bemödanden. Gustaf

hade fattat ett oryggligt misstroende till Kristian, och

utgången gaf rättvisa deråt.

En dag i november månad, dä Gustaf åter var hos

den gamle erkebiskopen på Gripsholm, erhöll han genom
en af Joakim Brahes tjenare den förfärliga tidningen

om Stockholms blodbad, sin fadei's och svågers död, sin

moders och systers fångenskap och det fördubblade pris,

som var satt på hans eget hufvud. Han stod utan vän-

ner, utan stöd, ensam och såld åt den förste, som för

vinning kunde hafva lust att utlemna honom åt tyrannen.

Men det är just i sådana lägen i lifvet som starka

själar tvingas att samla all don kraft, som hos dem
tinnes nedlagd. För Gustaf stod, då han öfver allt

omgafs af idel mörker, de.i tanken lefvande och klar,

att han antingen skulle rädda fosterlandet eller duka
under i striden derför,

I slutet af november lemnade han Räfsnäs och be-

gaf sig upp mot Yestmanland, åtföljd af en enda tjenare,

hvilken likväl, redan vid Kolsunds färjeställe en half

mil från Räfsnäs, bestal sin herre på åtskilliga dyrbar-

heter och rymde. Gustaf tog vägen mot Dalarne; an-

länd dit, klädde han sig i dalkarlsdrägt, lät rundklippa

sitt hår, tog yxan på axeln och gick på detta sätt för-

klädd omkring i bygden att söka arbete.

Kommen till Dalarne vände sig Gustaf först till sin

forne skolkamrat Anders Persson på EanMyttan, i Yika
socken, och anförtrodde honom sina planer att rädda

fäderneslandet. Men denne ansåg ännu icke tiden vara

*) Belägen vid Mälareu i Toreounds s:ii af Södernianlaud.
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inne, utan rådde Gustaf att draga sig längre uppåt lan-

det och ofta ombyta vistelseort. Han begaf sig då till

Ortläs, i Torsångs socken, der äfven en af hans Upsala-
vänner Arcndt Persson (Örnflykt) bodde. Denne fick upp-
lysning om Gustafs planer och lofvade att på allt sätt

söka hjelpa honom samt förde honom upp på löftet att

hvila. Sjelf for han dock till danska fogden efter folk

för att gripa Gustaf Men Arendts hustru Barbro Stigs-

dotter, som anade sin mans trolöshet, släjjpte ned Gustaf
genom fönstret och lät föra honom till Srärdsjö prestgard,

der presten Jon Persson också var en af Gustafs Upsala-

bekanta hos hvilken han uppehöll sig i trenne dagar,

hvarefter han föi'des till hala i Svärdsjö socken till kro-

noskj^tten Sven E/fsson. Här var han nära att blifva

upptäckt af de danska spejarne; men .Svens hustru, som
vid Danskarnes inträde i stugan höll på att baka bröd,

gaf Gustaf ett slag med brödspaden och bad honom genast

packa sig till ladan *) och tröska, hvarföre Danskarne

*) Ladan, i hvilken hau tröskade, står ännu qvar och på den

södra gafveln är med gammaldags bokstäfver inristadt «Kun^ Gösta

kar tröskat här,»
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trodde att han var en af gårdens drängar och lemnade
honom utan all uppmärksamhet.

Från Isala förde 8ven Elfsson Gustaf, inpackad i

ett halmlass, till Marnas hy på nordvästra gränsen af

Svärdsjö. Under vägen dit komino åter danska spejare

och genomstungo halmlasset med sina pikar, så att Gustaf
lindrigt sårades i benet. För att dölja detta skar Sven

2. Gustaf hos .Sven Elfsson.

Elfsson sin häst oförmärkt i foten och lyckades derigenom

inbilla Danskarne, att det var från denne blodet drop-

pade ner i snön. Från Marnas, der Gustaf vistades hos

kronoskyttarne Per och Matts Olofssöner, fördes han djupt

in i en skog inom Leksands socken, der han låg gömd under

ett kullfallet träd i flera dagar, under hvilken tid bönderna

från Marnas buro mat till honom. När Kristians spejare

tröttnat vid att söka honom der i trakten, fördes han till

Rättvik, der han för första gången talade till det församlade
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folket och sökte förmå dem att resa sig mot den blod-

törstige konung Kristian. Men då de närvarande här-

till syntes min-

dre benägne, be-

J;_ gaf han sig till

^Bs Mora prestgård

^1==^^^
{{\\ presten Jon

Sg^ Persson, som an-

PrE^ förtrodde honom
åt bonden Tomte

pl Mattes i Utme-

lands by, der han

knapt hunnit in-

korama i stugan,

förrän spejarne

voro honom i hä-

larne.

Hustrun, som var S3'sselsatt att brygga julölet, visade

honom genom en lucka på golfvet en väg ned i källaren "^j,

^m^^w^^

3. Utmelandslmset.

4. Mora.

*) Öfver källaren är nu uppförd en liten vacker stenbygtjnad,

med målningar föreställande händelser ur Gustafs lif i Dalarne, hvil-

ken minnesvård invigdes pä dagen tre hundra år efter Gustafs död,

den 29 Sept. 1860.
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hvarpå hon otormärkt sköt bryggkaret öfver luckan och
— Gustaf var räddad.

Skitligen under julhelgen (1520) vågade Gustaf

uppträda vid Mora kyrka och tala till den församlade

allmogen samt uppmana den till fosterlandets torsvar.

Han bad "de gamle tänka tillbaka och de unge förspörja

sig hos de gamle, hurudant regemente de danske konun-

gar, deras befallningsmän och fogdar fört hade, huru

ömkligen det stått till i riket och hvad dem vederfarits

5. Gustaf Wasa talar till allmogen i Dalarne.

den tid, de blefvo främmande ntländske regenter under-

gifne. Ett lika regemente stod dem nu före under den

^^rymme och trolöse konung Kristian. Men om de ville

ra män för sig och taga saken allvarligen före att af-

, . vrja fäderneslandets träldom, så ville han med Guds
^ ^Ip vara deras höfvidsman och förekomma det förderf,

)m dem och riket förestodc, om icke i tid derom till-

tänkt blefve."

Svaret blef dock icke efter önskan. Kristians rege-

jringssätt var ännu i dessa aflägsna bygder icke bekant,

[och stämplingar från dansk sida hade icke heller saknats.
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Morakarlarne bådo honom derför: "förse sig dädau hvart

han kunde, ty de ville blitva vid den trohet de svurit

konungen." Då allt hopp således syntes förloradt, drog

Gustaf af uppåt tjellen till Lima, för att begifva sig in

i Norge och derifrån till något främmande land. Men
under tiden hade Dalkarlarne kommit på andra tankar.

Nya flyktingar hade anUändt; en af dessa, Lars Olofsson

(Björnram), berättade att konungen skulle snart rida sin

eriksgata, och att han ämnade vid hvar länsmansgård
uppresa galgar, der de myndigaste i Dalarne skulle

afrättas. Han förebrådde dem att de släppt ifrån '^ sig

en] sådan man som Gustaf Eriksson ; ty han hade just

6. Gustaf Wasa upphinnes af skidlöparnc vid Salens by.

varit deras rätte höfvidsman. Nu blefvo Dalkarlarne

förskräckte; skidlöpare skickades att hemta Gustaf
tillbaka och upphunno honom vid Salens by i Lima
socken upp mot norska gränsen. Återkommen till

Mora mottogs han med jubel och utkorades af all-

mogen till höfvidsman öfver "Dala och menige Sve-

riges rike."

I mars 1521 uppbröt Gustaf med fyra hundra mfm
till Kopparhergef^), tillfångatog bergsfogden, den myndiges
Kristofer Olofsson (Svinhufvud), en broder till biskoj. >

Otto' i Vesterås, samt bemäktigade sig Tyskarnes köpmans-

*) Nuvarande Falun.
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gods och kronans uppbörd. Af sidentygen, som föllo i

Dalkarlarnes händer, gjordes de första fanor, penningarne

utdelades till sold åt manskapet, och inom kort hade

den lilla skaran ökat sig till femtonhundra man.

Omedelbart efter denna törsta framgång afgingo

bud och bref från menige man i Bei-gslagen och Dalarnc

till deras bröder i Helsingland, uppmanande dessa '"på

grund af det brodershaf och förhund, som från fordom

tima förenat dem med menige man i Dalarne, att låta

finna sig som trofaste svenske män emot de danskes

våld och tyranni. Nu vore under en loflig höfvidsman,

herr Gustaf Eriksson, den Gud bevarat som en gnista

af Sveriges ridderliga blod, godt hopp om seger och

lycka." Gustaf begaf sig sjelf till Helsingland och talade

till det församlade folket från tingshögen vid Norrala

kungsgård. Men Helsingarne begärde betäBketid. Det
var först sedan befrielseverket fortskridit så långt att

Stockholm skulle belägras, som de infunno sig till Gu-
stafs hjelp.

Under Gustafs frånvaro hade hans folk tillkämpat

sig sin lörsta seger. Didrik Slagheck hade med en sam-

lad krigsstyrka skyndat till Vesterås, hvarifrån han lät

en betydlig del af sitt folk rycka upp mot Dalarne. Vid
Brunbäcks färjeställe på gränsen mellan Dalarne och

Vestmanland möttes Danskarne af en väldig dalahär

under anförande af en Peder Svensson, samt blefvo, då

de ville draga sig tillbaka, slagna af Dalkarlarne.

Efter denna seger utfärdades en öppen krigsförkla-

ring mot Kristian; Gustaf fördelade i tvenne afdelningar

sina trupper, som redan stigit till omkring 5,000 man,

öfvade dem dagligen, lät slå mynt och uppbröt sålunda

rustad till Vesterås. På slottet derstädes hade Didrik

Slagheck tagit befälet, utöfvande sin myndighet med van-

lig grymhet. Vid Svenskai-nes annalkande stormade

Danskarne ut ur staden, men möttes af en sådan skog

af pikar, att rytteriets anfall bröts, fyrahundra man stu-

pade, och Dalkarlarne vunno en fullständig seger. Denna
hade likväl lätt nog kunnat förbytas i nederlag, om ej

Gustaf, som kände sitt folks sorglöshet, i tid hade skic-

kat sin tappre och tilltagsue fältöfverste Lars Olofsson
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att möta och tillbakadrifva de redan på nytt anryckande

Danskarne.

Denna seger, i sig "<jelf mindre betydande, hade

likväl ganska vigtiga följder. Många svenska herrar,

som ej vågat öfvergifva Kristians sak, leranade honom
nu och slöto sig med förtroende till den nye befriaren.

Härigenom tillväxte Gustafs makt skyndsamt, han blef

i tillfälle att dela sin styrka och sända afdelningar åt

flera håll på en gång; de flesta af rikets slott blefvo

samtidigt inneslutna, fastän belägringen med så ovana

trupper som hans ej så skyndsamt kunde utföras. 8å

t. ex. höll sig det starkt befästade Viks slott i Upland

nära ett år^ innan det dagtingade. Icke utan förvåning

och beundran finner man huru ett sådant storverk som Sve-

riges befrielse med så ytterst ringa hjelpmedel af Gu-

staf Wasa kunde utföras. Om än det svaga motståndet

från Danmarks sida härtill i sin mon bidrog, måste man
likväl anse Gustafs beslutsamhet, mod och kloka förfa-

rande, samt framför allt hans outtröttlighet hafva varit

de mäktigast verkande orsakerna till segren. "Den
tiden," heter det om Gustaf i krönikorna, "hade han icke

mycken ro eller goda dagar, ty han hade sitt folk i så

många läger och beställningar (lägerplatser) och bar för dem
alla stor omsorg, fruktan och fara, huru dem skulle gå
i hand, att de icke genom säkerhet och försummelse

skulle förderfvas. Så var det honom ock ej liten vånda,

att det var litet på kistbottnen och derföre sorgligt att

svara, när folket ropade på besoldning, — hvarföre han

icke var många dagar på ett ställe utan red dag och

natt lägren emellan."

Mot de mäktiga prelaterne, som antingen alls icke

eller ock sent och nödtvungna tillbakasatte sin egen fördel

för fosterlandets sak, vidtog Gustaf de kraftigaste mått

och steg. Erkebiskopsgården i Upsala eröfrades af Gu-

stafs fältöfverstar Lars Olofsson och Lars Eriksson, och

Gustaf gick sjelf upp i domkapitlet samt tvang de vör-

diga fäderne att skrifva till erkebiskopen Gustaf Trolle

och uppmana denne till bistånd för fosterlandets befrielse.

Trollen gaf ett svar, det Gustaf "på en höflig skrifvelse"

icke hade väntat sig. Med tretusen man till fots och

femhundra till häst bröt han upp och tågade till Upsala
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för att öfverraska Gustaf samt var nära att taga honom

till fånga. Tid Läby vad *) upphanns nämligen Gustaf

af Trollens utskickade Staffan Henriksson och dennes folk

och skulle ha blifvit tilllängatagen, om icke några ryt-

tare af hans lilla skara vändt om i vadet och genom
detta motstånd uppehållit fienden. Emellertid lät veder-

gällningen ej länge vänta på sig; ty på återvägen till

Stockholm blef Trollen anfallen af Gustafs folk och led

ett sådant nederlag, att han med knappt sjettedelen af

de sina, sjelf sårad, uppnådde hufvudstaden.

Icke mindre beslutsamt uppträdde Gustaf mot den
mäktige biskopen i Linköping, Hans Brask. Först sökte

Gustaf vinna honom genom bref; men då detta syntes

gå alltför långsamt, bröt han upp med ett talrikt följe

på väg till biskopens starkt belastade slott J/?mÄ-e5orf« **j.

Biskopen begaf sig ofördröjligen "med alla sina hofmän"
Gustaf till mötes samt svor honom trohetsed.

Härifrån tågade Gustaf till Wadstena. Den 24 aug.

1521 hade de förnämste af rikets ständer i Östergötland,

Småland, Westergötland, Wermland och Dal på Gustafs

bref här infunnit sig till herredag. I vältaliga ord fram-

stälde han för denna församling rikets tillstånd och behof

*) 1 Läby socken, en half mil vester om Upsala.

*) Nu Norsholm, vid cu vik af sjöu Roxen.
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Man. tackade honom för det han tagit första steget till

Sveriges räddning, och af den allmänna rösten helsades

han redan som Sveriges konung. Då han likväl afvisade

denna utmärkelse, hyllades han enhälligt som riksföre-

ståndare. Ture Jönsson (Tre Rosor), lagman i Wester-
götland och den myndigaste mannen i hela landskapet,

svor honom trohet; Leckö slott, tillhörigt biskoparne i

Skara och beläget på Kållandsö i Wenern, uppgafs af

Skara domkapitel, som ej kunde fördraga Didrik Slag-

hecks utnämning till biskop i Skara; Lödöse och Elfs-

borg, Stegeholms slott i Småland, Jönköpings slott och
stad öfverlemnade sig i Gustafs händer, och under som-
maren 1521 började det svåraste företaget, i hela befri-

elsekriget — Stockholms belägring. Staden inneslöts med
tvenne läger, men i brist på skepp kunde Gustaf ej af-

skära tillförseln från sjösidan, och äfven till lands för-

mådde han ej helt och hållet instänga staden. Hans
styrka var otillräcklig, hans folk oöfvadt, artilleri sakna-

des uti hans här nästan helt och hållet och kunde dess-

utom vid den tidens belägringar föga uträtta; dertill var

Stockholm genom sitt läge och genom sina för den tiden

ganska goda försvarsverk den starkaste ort i riket. I

början af belägringen gjorde fienden flera lyckliga utfall

mot Gustafs läger, så att han med förlust måste draga

sig tillbaka. A andra sidan fick listen mången gång
ersätta bristen på styrka, och deruti voro Gustafs höf-

vidsmän visserligen icke heller bortkomna. Ett exempel,

betecknande för tidens krigssätt, må antoras. Julaftonen

1521 hade 1500 Danskar dragit ut från Stockholm på
fyrtio skutor och båtar för att, som de sade, "gästa

Peter Fredag (höfvidsman för Gustafs läger på Lofön) och

dricka hans jultunna." Peter Fredag som hade knapt

500 man, planterade ut några af sitt folk på höjderna

rundt omkring, och då vid Danskarnes landstigning blå-

stes till strid från svenska lägret, genljödo stridshornen

från höjder och skogar på alla håll. Midt under den

förskräckelse, som häraf uppväcktes hos Danskarne, anföll

nu Peter Eredag och nedgjorde 200 man.

Strax på nyåret 1522 fick Severin Norby Kristians

befallning att undsätta Stockholm. De enda platser,

som vid detta års början ännu befunno sig i Danskarnes
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händer, voro Stockholm, Kalmar och Äho slott i Finland.

Oaktadt den ringa styrka, som vid Stockholms belcägring

stod till Gustafs förfogande, hade ställningen likväl åter

börjat vända sig till hans fördel. En stor lycka för

Gustaf under hans strid mot Kristian den andre, som
var, eller åtminstone bort vara, Nordens mäktigaste

konung, var, att Kristian under hela denna tid hade så

mj^cket annat att sköta, att han ej kunde egna tiUräcklig

uppmärksamhet åt händelserna i Sverige. De många
planer, som aflöste hvarandra i denna oroliga själ, hans

ärelystnad och fåfänga att utan hänsyn till sina och sitt

rikes krafter störta sig uti det ena vidt utseende före-

taget efter det andra, samt slutligen hans samvetslös-

het att anse alla medel för goda, hade mot honom
uppväckt fiender öfverallt, ej blott i Sverige, der Stock-

holms blodbad alltid qvarstod som en outplånlig dödssynd,

utan ock i Danmark, Norge och Hansestäderna, bland

hvilka Liibeck öppet understödde Gustaf mot Kristian.

Efter idel motgångar för Kristian hade Severin Norby
fått befallning att undsätta de belägrade platserne, först

och främst Stockholm De här inneslutna Danskame fingo

nu nytt mod och genom utfall den 7, 8 och 13 april

1522 förstördes och brändes Gustafs läger kring staden.

Åfven från Abo fördrefvos Gustafs trupper, och hans

anhängare måste lemna Einland, bland andra biskop

Arvid Kurek i Aho, hvilken åtföljd af flere bland Einlands

ädlingar med deras hustrur, barn och egendom med ett

skepp från Raumo lade ut till sjös, dä olyckligtvis en

storm uppväxte, och både skepp och folk förgingos utan-

för Oregrund.

Genom Norby hade Stockholm blifvit undsatt med
lifsmedel, som räckte för vintern, men då våren inbröt,

började förråden tryta och hungersnöd hotade staden.

Norby sände då befälhafvaren på Abo slott, Junker Tho-

mas, en Kristian den andres värdige tjenare, att tillföra

staden förnyad undsättning. Men i Södermanlands-skären

blef Junker Thomas, som i en liten båt gifvit sig ut att

kunskapa, gripen af Mrik Fleming, hvarpå han fördes

till Tynnelsö, der han blef hängd, ett öde, som han vän-

tat sig, ehiiru det förtrut honom, att repet var af bast
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och ej af hampa. Emellertid föUo samtliga hans skepp
uti Svenskarnes händer.

Alla Gustafs bemödanden att intaga hufvudstaden
hade sannolikt varit fruktlösa, om ej Liibeckarne vid

denna vigtiga tidpunkt kommit honom till hjelp. Eland
de många motståndare, Kristians brådstörtade oraskapnings-

åtgärder uppkallat emot honom, var Liibeck utan tvif-

vel den farligaste. Kristian hade inskränkt Liibeckarnes

handelsrättigheter i Danmark och gynnat Holländarne,

h%'ilka Liibeck åter ville alldeles uttränga från Östersjön.

Utan fråga bestämdes Kristians handlingssätt i detta som
i så många andra fall ur synpunkten af hans rikens

verkliga nytta; men då till och med för de bästa syfte-

mål användas förkastliga eller okloka medel, så förfelas

icke blott det goda, man velat åstadkomma, utan förslags-

makaren skadar sig sjelf dermed. Så äfven här. Den, som
drog nytta af Kristians missgrepp och Liibeckarnes förän-

drade tänkesätt (de hade en tid varit nära förbundna med
Kristian), var Gustaf Han hade hittills saknat skepp för

hufvudstadens belägring från sjösidan, och hans nyupprät-

tade läger på landsidan kunde under sådana förhållanden

ganska litet uträtta. Han delgaf Liibeckarne sina bekym-
mer i detta hänseende och redan pingstaftonen 1522 lan-

dade utanför Söderköping tio hihsla skepp, förande ombord

Jcrut, fäUstychen, samt 900 knektar, hvilka stodo färdiga att

för sold tjena Sverige. Dock ville de ej ingå på att af-

gifva den äskade trohetsförsäkran, innan de sett den herre,

de skulle tjena. Gustaf måste derför genom dag och natt

rida till Söderköping, hvarefter snart alla betänkligheter

voro undanröjda. Det på liibska flottan öfverförda krigs-

folket fördelades sedan mellan belägringsmanskapet utan-

för Stockholm och Kalmar, så att Gustaf kunde låta en

del af bönderne vända hem för att sköta sin jord. Men
unga och i-aska drängar stannade dock qvar. De liibska

skeppen förenade sig med svenska flottan, ehuru, såsom

det sedermera vid ett vigtigt tillfälle visade sig, de fiirra

illa tjenade Sveriges sak.

Genom Gustafs outtröttliga bemödanden hade sakerna

nu så vändt sig till hans fördel, att han i början af året

1523 kunde utsträcka kriget inom fiendens egna länder.

Trupper skickades både till Skåne^ och till Is^orge, de
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senare under anförande af Lars Siggesson (Sparre) och

Ture Jönsson (Tre Rosor). I Norge blefvo Svenskarne

emottagna som befriare; det är ej osannolikt att Gustaf

under andra förhållanden, på samma gång som han befri-

ade Sverige från främmande herravälde, skulle kunnat ut-

vidga dess gräns till Westerhafvet. "Sedan Sverige var

friadt," säger han på gamla dagar till sina söner, "hade

jag till styrka i förskräckelsen kunnat taga Norge med
en god del af Danmark, om jag på den tiden suttit så

fast i stolen for tumulter här hemma; men så är det, Gud
bättre/' — "Gustaf," tillägger Strinnholm, "hade för sina

handlingar blott ett enda mål : Sveriges återupprättande

ur dess förfall och återbringande till dess fulla kraft

och styrka. ^Men ett stort mål uppnås bäst, när det blir

det enda-, den som på en gång vill vinna allt, är på
säker väg att icke uppnå något."

I samma yttrande ligger domen öfver Kristian den

andre. Hans lycka var alltmera i nedgående. Den ena

motgången följde på den andra; olyckorna hopade sig

öfver den förr så mäktige konungen, och straffet öfver

hans gerningar förebådades af det öde, som öfvergick

hans handtlangare, verktyget för hans många grymheter,

den af honom nyss utnämnde erkebiskopen i Lund Didrik

Slagheck. Till den påfiiga stolen hade för Stockholms

blodbad och i synnerhet för mordet å kyrkans tjenare

så högljudda klagomål blifvit framförda, att de ej ens

af de penningar som af Kristian frikostigt utdelades

i kardinalkollegium kunde nedtystas; ett offer var nöd-

vändigt för att från konungen afvända den allmänna

oviljan, offret blef Didrik Slagheck, och förfärlig var

den hämnd som på den arme brottslingen utkräfdes

för grymheter, af hvilka han dock sjelf skördat minsta

fördelen. Kort efter hans upphöjelse på erkebiskops-

stolen i Lund, hemtades han till Köpenhamn, underkasta-

des ransakning i påfiiga Icgatens närvaro samt döm-
des till galge och bål. Med rep om halsen leddes han
upp till galgen, fördes åter några steg nedför trappan,

atkläddes sin biskopliga skrud och kastades i det bred-

vid galgen brinnande bålet. Detta skedde den 24 janu-

ari 1522. Ej fullt ett år derefter var Kristian den an-

dre afsatt.
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Missnöjet med hans styrelse hade utbredt sig med
förvånande hastighet. I sitt nyförvärfvade rike Sverige

hade han ifrån sig aflägsnat alla sinnen genom Stock-

holms blodbad och genom de af hela landet hatade

tjenare, hvilka han använde till utförande af sinagrymma
befallningar. Man kunde väl se, sade Dalkarlarne, huru
det stod till med styrelsen i Sverige, når rikets råd nu
blifvit så "tunnt", att det bestod af blott tre män, de

der "ock föga dugde".

Förnämligast var det dock i Llibeckarne Kristian

förskaffat sig sina farligaste fiender. Alltför oförsigtigt

hade han efter Sveriges intagande förrådt sina planer

att störta Hansestädernas handelsvälde. På samma gång
hade han ock stött sig med sin farbroder, hertig Fredrik

af Holstein, så att denne förbittrad ingick förbund med
Lixbeckarne. Under allt detta var Danmark i stark jäs-

ning. Adeln och presterskapet klagade öfver ingrepp i

sina rättigheter, konungen hade lagt skatt och tunga

på ridderskapet lika med "andra bönder", prelaterne

hade blilvit ålagda att sjelfve sköta sina sysslor, att

föregå andra mud goda exempel såsom Kristi tjenare,

o. s. v. — Falska rykten började löpa omkring, som än

mer upphetsade sinnena, och slutligen den 2(3 januari

1523 för.samlade sig jutländska herrarne, uppsade Kri-

stian tro och lydnad samt erbjödo kronan åt hertig

Fredrik af Holstein. — Kristian inneslöt sig i Köpen-
hamn, fast besluten att inom denna stad och Malmö
möta den annalkande stormen. Men modet svek den
öfvergifne konungen alltmei'a. Ännu hade han visserligen

många på sin sida, men fruktan och obeslutsamhet hade
fått makt med honom. Han lät i hast utrusta en flotta

af tjugo skepp. Lemnande Köpenhamn och Malmö i

säkra händer gick han, under löfte att inom tre månader
vara tillbaka, med gemål och barn om bord på amiral-

skeppet samt afseglade den 13 april 1523 till Holland.

Hela Köpenhamn åskådade aftarden, och de trognaste an-

hängarne följde den landsflyktige konungen från Danmark.
Det torde här vara på sin plats att i största kort-

het omnämna Kristian ILs följande öden. Ar 1531 såg

han sig omsider i stånd att sätta i verket sin länge

närda plan att återeröfra sina förlorade riken. Af sin
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, sråger, tyske kejsaren Karl V, erhöll han löfte om
utbekommande af de 50,000 gulden, dem han fordrade

såsom sin gemåls brudskatt; dessutom erhöll han af

honom tolf krigsskepp, hvarjemte flere holländska städer

försträckte honom skepp, penningar och båtsmän. Så
rustad lade han ut från holländska kusten den 26 okt.

1531 med 25 segel och 8,000 man. Men som krönikan

säger, "en svår skärmytsling förestod honom först i sjön."

En förfärlig storm skingrade hela hans flotta, sä att

nästan alla de fartyg, som förde rytteriet, provianten

och artilleriet, gingo förlorade och blott 15 skepp åter-

stodo, då han i början af november uppnådde norska

kusten. Manskapet hade lidit föi'färligt af köld och
hunger, och nu inträffade dertill en så sträng vinter, att

skeppen infröso. Emellertid landsteg Kristian vid Opslo,

Norges dåvarande hufvudstad, och blef här välvilligt

emottagen. Norska rikets ständer svuro honom tro och
huldhet, förbindande sig tillika att efter Kristians död
erkänna hans son Johan för sin konung; borgare och
bönder beviljade en gärd till ki-igsfolkets aflöning, prester-

skapet försträckte honom kyrkornas penningar och silf-

ver, och norska rådet öfversände till Danmark en öppen
uppsägelse af don ed, de svurit konung Fredrik. Dan-
mark syntes lemna den återkomne konungens fordringar

utan afseende, mon konung Gustaf i Sverige tog saken all-

varligare än så. Till alla landskap utfärdade han bref med
faderliga föreställningar, att man skulle taga sig till vara.

"Käre vänner," tormanar han, ">tån nu på eder sida

fäste och låter icke något obestånd uppkomma ibland

eder, så varder oss, svenske män, intet skadande."

Det var ock Gustaf förbehållet att till en början stäcka

Kristians anryckande makt. Kristian hade intagit en
fördelaktig ställning vid Göta elf i närheten af Kongelf
i Bohuslän. Ture Jönsson som jemte Gustaf Trolle, den
från Sverige flyktige biskopen i Skara 31agnm Haralds-

son (Strömfelt) m. fl., varit Kristian följaktig till Norge,
hade inbillat honom, att i Sverige icke fans något krigs-

folk, som skulle kunna göra honom motstånd. "Äro då
dessa käringar?" berättas Kristian ha frågat, när han
fick se framför sig 3,000 man i blanka harnesk. Öfver-

raskningen beredde honom ett grundligt nederlag; med
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en till 2,000 man förminskad här drog han sig tillbaka

öfver norska gränsen, sedan han låtit Ture Jönsson med
hufvudet plikta för sina osanna uppgifter.

Nu anföllo honom ock Danskarne. Danska flottan,

förstärkt af liibska skepp, utlopp från Köpenhamn, bemäk-
tigade sig Kristians bästa fartyg och bragte honom i sådant

trångmål, att han måste gifva sig på nåd och onåd.

T sin ytterliga nöd tog han sin tillflykt till en under

sådana förhål-

landen måhända
förlåtlig list. I

danska lägret

hade han låtit

insmuggla ett

bref, som berät-

tade om en stor

flotta med 5,000

Skottar som var

i annalkande

till hans hjelp

m. m. Biskopen

i Odense Knut
Gyllenstjcrna,

den danska

krigsmaktens

anförare, afslöt

till följd häraf

med \ Kristian

ett L fördrag på
vilkor, som till-

försäkrade ho-

nom lejd till

Danmark, furst-

ligt underhåll samt frihet att handla och umgås med hvar

man — en öfverenskommelse som likväl blef lika nesligt

bruten som den var svekfullt ingången. Under förcgif-

vande att konung Fi'edrik, till hvilken Kristian från Norge

skrifvit ett ödmjukt bevekande bref, sägande sig vara den

förlorade sonen som kom till sin farbroder att anhålla om
tillgift, väntade honom i Flensburg, styrdes kosan förbi

Köpenhamn mot denna ort. Då Kristian såg, att man

8. Kristian II på Sönderborgs slott.
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seglade förbi den danska hufvudstaden och att skeppet tog

en annan väg, började han bittert gråta, klagande att han

kommit i menniskors händer, som icke aktade eder och

löften, bref och sigill. På SÖnderborffs slott på ön Als

inspärrades han i östra tornet i ett hvälfdt rum, hvars

öppningar igenmurades utom en liten glugg, hvarigenoni

maten instacks och en sparsam dager insläpptes i det

mörka rummet. Här lemnad åt sig sjelf och sina min-

nen satt den arma fangen i tolf år titan förmildring i

sitt törfärliga läge. Efter sjutton års fängelsetid tilläts

honom att utbyta sin boning på Sönderborg mot en bättre

på KaUundhorgs slott på Seland, der han tillbragte de

sista tio åren af sin lefnad under en mildare behandling

och der han afled vid sjuttiosju års ålder 1559.

Denne konung, som slutade så olycklig, har i all-

mänhet varit mycket strängt bedömd. Hos nyare histo-

rieforskare har dock äfven en mildare uppfattning af

honom låtit sig förnimma, och om man än vid tanken

på Stockholms blodbad måste intagas af harm och afsky

mot den, som dertill gaf befallning, så bör man å andra

sidan ej förgäta att våldsamma medel ingalunda voro

främmande för den tidens statskonst och att det icke är

osannolikt att hans afsigt dermed äfven torde hafva

varit att, till fördel för de lägre klasserna i landet, kufva

adelns gränslösa öfvermod och sjelfsvåld.

2. Gustaf I konung. Sveriges förhållande

till sina grannar.

Så snart Kristian 1523 lemnat Danmai-k, valde Dan-
skarne i hertig Fredrik, Kristians farbroder, en ny konung.
I Sverige, der man ändtligen hunnit ledsna vid Unionens
strider, förestod också konungaval och dess utgång kunde
icke mer vara tvifvelaktig. Vid riksdagen i Strengnäs

1523 utkorades Gustaf Eriksson till Sveriges och Götes

konung — en heder, den der, såsom Gustafs egna
ord föllo, "dock hade mer galla än honung med sig."

— Skrifvelser utgingo frän rikets råd till "alla fur-

star i kristenheten," omförmälande anledningen hvar-
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före man uppsagt Kristian tro och lydnad och förtäl-

jande Gustafs val till konung. Till Sveriges allmoge

skref Gustaf sjelf, förbigående den vanliga bekräftelsen

af de andliga och verldsliga herrarnes fri- och rättig-

heter, men utlofvande, "att han med Guds hjelp ville

vara dem alla en gunstig, god och trogen herre och mot
Sveriges menige inbyggare sig så skicka i alla punkter,

som Sveriges lag och rätt innehåller, alla, fattige och

rike, vid samma lag hållande, att skulden med Guds
hjelp ej måtte finnas hos honom i någon måtto."

Af rikets belastade platser voro vid början af året

1523 Stockholm och Kalmar ännu ointagna. Finland
öfvergick innan årets slut till konung Gustaf; Kalmar
intogs i maj månad samma år och i Stockholm förvär-

rades för hvarje dag de belägrades tillstånd. Lifsmedel

saknades, de främmande knektarne, ur stånd att för-

svara staden mot fienden, företogo sig allt möjligt Öfver-

dåd och sjelfsvåld mot innevånarne; dessa åter flydde

hoptals dels till svenska lägiet, dels till Klara kloster,

hvarifrån de återförpassades till stadens danska regering,

att utsättas för plågor och misshandling. Genom Kri-

stians flykt omintetgjordes det sista hoppet om bistånd

från Danmark
;
genom hungersnöden alstrades sjukdomar,

som bortryckte en stor del af besättningen, och slutligen

uppgafs den 21 juni 1523 Stockholms stad och slott till

konung Gustaf. Midsommaraftonen höll den unge konun-
gen sitt högtidliga intåg i en nästan folktom stad. På
Södermalm fans icke ett enda bebodt hus, på Norrmalm
voro nunnorna i Klara kloster de enda innevånarne, på
Helgeandsholmen funnos några sjuklingar i ett hospital,

på Riddarholmen några ^skröpliga munkar, och i sjelfva

staden stod hvartannat hus öde. Några veckor efter

sitt intåg utfärdade konung Gustaf en skrifvelse till samt-

liga Sveriges köpstäder, att några goda borgare "utan

all försummelse" skulle flytta till Stockholm och der

bosätta sig till stadens upphjelpande, en förordning, hvil-

ken likväl ick« hade kraftigare verkan än att den tolf

år derefter måste förnyas.

Sverige hade genom fritt val erhållit en inhemsk
konung, och Unionen var dermed bruten. Så ansågs

saken åtminstone här i landet. Men i Danmark betrak-
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tade man förhållandet annorlunda.* Försök fattades^ icke

från Danskarnes sida att på samma sätt som förut åtaga

sig Sverige ; bud och bref, med förslag till Unionens för-

nyande, ankommo från Danmark strax efter riksdagen i

9. Gustaf Wasas intåg i Stockholm.

Strengnäs, och i hela Danmarks förhållande under den

följande tiden låter sig- förmärkas en ton af herravälde

och förmynderskap, som icke gerna kunde annat än

stöta ett fritt folk. De bestämda och afvisande svar

Danskarne på sina framställningar Ungo mottaga från
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Sverige voro ej heller egnade att tillknyta vänskapen.

Härtill kommo ock gränsetvisterna. Dessa gälde först

Gotland.

Här styrde sedan Kristians afsättning hans forne

amiral, Severin Norby, hvilken för Kristians räkning satt

sig i besittning af ön. "Det är nu så långt kommet,"
skrifver han till Kristian, "att Eder Nåde icke hafver

mera fritt .än detta arma land." Emellertid var Norby
här fortfarande en väldig kämpe och i synnerhet farlig

för Hansestädernas handel. Det var hans lust och helsa,

sade han, att röra i deras kramkistor och lukta på deras

kryddsäckar. Köpraansgodset delade han med sitt folk

och skickade så köpmännen sin väg med helsning, att

de voro välkomna åter.

Men äfven för Danmark och Sverige var Norby en

farlig granne. Gustaf sökte förlikning med honom och

bjöd honom komma till Stockholm, men Norby antog

icke förslaget. Från Liibeck ingingo täta påminnelser och

föreställningar till Gustaf, att befria dess handel från Nor-

bys kaperier. Slutligen gaf Gustaf efter, och en krigs-

styrka af 8,(3(X) man, under befäl af Bernliard von Melilen *),

landsteg på Gotland pingsttiden 1524. Då Norby fann

sig för svag mot denna öfvermakt, skickade han bud

till Danmark och erkände danske konungen Fredrik I för

sin herre. Von Mehlen betedde sig i hög grad försum-

ligt. I stället för att intaga Wisborg, som bort for

honom vara temligen lätt, inlät han sig i underhandlingar

med Norby. Ett möte beramades att hållas i Malmö
mellan danske konungen och Gustaf, för att uppgöra

tvisteämnena mellan rikena-, beslutet (Malmö recess) som,

med Hansestäderna till medlare, träffades mellan Sverige

och Danmark var för Sverige högst ogynsamt och lade

Gotland under Danmark.
Von Mehlen, som icke utan skäl fruktade, att Gu-

staf skulle bestraffa hans pligtförgätna och förrädiska

handlingssätt, drog sig undan till Kalmar, satte sig i

besittning af slottet derstädes och öfverlemnade det åt

sin bror Henrik att försvaras, hvarpå han med sin hustru

*) Ea tysk, som från Kristians öfvergått i Gustafs tjenst samt

blifvit gift med konungens syssliog Margareta Wasa.
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och sin redbaraste egendom begaf sig öfver till Tysk-

land, att med Kristian och andra fiendtligt sinnade fur-

star underhandla om gemensamma mått och steg. Eörst

efter tvenne stormningar och mycken manspillan lycka-

des det Gustaf att återtaga slottet. Besättningen måste

gifva sig på nåd och onåd; de dömdes alla såsom för-

rädare till döden, och sjuttio af dem afrättades. "En
sådan badstuga," säger krönikan, "förutom allt annat

ondt hade den arge förrädaren Bernhard von Mehlen

tillstält här i Sverige." Befälet öfver Kalmar stad, slott

och län anförtroddes åt Arvid Westgöte, och konungen
reste sjöledes till Stockholm.

Med l!sorb)", som till ersättning för Gotland af dan-

ske konungen erhållit Sölvesborgs slott, stad och län till

förläning för lifstiden, men äfven här fortsatte sitt oroliga

lefnadssätt till men för både Danmark och Sverige,

måste saken slutligen af båda konungarne afgöras med
svärdet. Med sin lilla, men välförsedda och välrustade

styrka blef Norby anfallen af de förenade svenska och

danska flottorna, trenne af hans större skepp och fyra

jakter eröfrades, 400 man togos till fånga, och sjelf und-

kom han med svårighet. Han flydde till Karva, blef

der af ryske czaren kastad i fängelse, men befriades på
kejsar Karl den femtes förbön och ingick i dennes tjenst

samt stupade vid belägringen af Florens år 1530.

Oaktadt anledningar till misshällighet med Danmark
ej saknades under de första åren af Gustafs regering,

förstod han likväl bibehålla vänskapen och grannsämjan

med detta rike. Härvid leddes han af ett vigtigt mål,

nämligen att vid lämpligt tillfälle och med samlad kraft

lösgöra Sverige ur det band, i hvilket det hölls af

Hansestäderna. Under föregående århundraden hade

dessa, och bland dem förnämligast Lllbeck, haft ute-

slutande rätt till handeln på Sverige. Flertalet af köp-

män och borgare i de svenska städerna voro Tyskar, och

äfven på landsbygden hade Livbeckarne med adeln och

allmogen drifvit handel till men för svenska städernas

uppkomst. Genom kriget mot Danmark hade konung
Gustaf kommit i skuld till Liibeck och derigenom i ytter-

ligare beroende af Liibeckarne. Redan på valriksdagen

i Strengnäs 1.Ö23 hade Gu-^taf och svenska rådet med
Sven^ik historia. II. 2
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dera beseglat följande fördrag: "hvarken med konung
Kristian eller någon annan skulle konungen i Sverige

sluta fred eller fördrag utan Lilbeckarnes vetskap och

vilja. Borgare från Liibeck och Danzig skulle i Sveriges

största handelsstäder på den tiden, Stockholm, Kalmar,

Söderköping och Äbo och för öfrigt öfver hela riket, vai'a

frie från all tull och all annan tunga vid såväl in- som
utförsel; de skulle dertill ega rättighet att i de nämnda
städerna fritt och omedelbart köpslå med prelater, riddare

och frälsemän, denna handel dock inskränkt till guld,

silfver, perlor, ädla stenar, ringar och skarlakan. Ingen

svensk borgare skulle få handla på andra städer än Lii-

beck och Danzig eller någon handel drifva utom Öre-

sund och Balt. Liibeckarne skulle ega rättighet att

berga, uppfiska och uppfiska låta sjödrift och vrak utan

annan afgift än daglön till arbetsfolket." Hela svenska

handeln var således genom detta fördrag i Liibeckanies

händer, och all täflan från Svenskarnes sida med dem
omöjliggjord, så mycket mera som Liiheckarne i fördra-

get äfven förbehållit sig rättighet att afyttra sina varor

till det pris, de sjelfve bestämde eller ock upplägga dem
till bättre lägenhet. Då härtill kom att Sverige vid

samma tid var nedsänkt i skuld hufvudsakligen till samma
Liibeckare, att stora summor åtgingo till Gotlandståget

och att under allt detta frälset i viss mån och de andlige

helt och hållet voro skattfria, må det ej förvåna, om
konung Gustaf fann oket olidligt. I början af året

1529 afsändes, för att komma till klarhet med Lii-

beck och blifva qvitt dess fordringar, Gustafs svåger

Johan af Höja samt Gustafs tyske sekreterare TVolf

Geysler. Dessa sändebud stodo dock föga på Sveriges

bästa; Liibeckarne förde ett högt språk, och så bestäm-

des stadens ursprungliga fordran till 114,000 mark, af

hvilka ännu (38,000 ckuUe återstå obetalda; de svenska

sändebuden afgåfvo härå en skuldförbindelse i svenska

konungens och rikets namn och utlofvade att af denna

summa årligen skulle afbetalas en fjerdedel i silfver och

andra varor, som på Sveriges risk skulle till Liibeck

öfversändas. Dertill företedde Liibeckarne räkningar på

ytterligare 8,000 mark, hvilket allt blef af konung Gu-
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staf genom bref till rådet i Liibeck af den 7 juli 1529
vederbörligen erkändt.

Genom Gustafs stränga sparsamhet och utomordent-

liga åtgärder blef under de närmast följande åren denna
betungande skuldbörda från svenska folket aflyftad, hvar-

efter Gustaf betj-dligt inskränkte Liibeckarnes handels-

friheter i Sverige, emedan, som han sade, de stridde mot
hans konungsliga ed och lände hans undersåtar och städer

till förfång och skada. Då Llibeckarne ej ville Ij-ssna

härtill utan fordrade att få behålla sina handelsprivilegier

oförändrade, trädde Gustaf i förbindelse med HoUändarne
— till Liibecks stora harm och förtrytelse.

Detta var emellertid Gustafs första kraftfulla slag emot
det Hanseatiska väldet; men snart yppade sig ett tillfälle

att krossa det alldeles. Den 3 april 1533 afled i Danmark
konung Fredrik I, sextiotvå år gammal. Hans rike var

arfrike och skulle således rätteligen öfvergå till hans son

hertig Kristian af Holstein. Men borgerskapet och bön-

derna som under Fredriks regering hårdare än förr

suckat under adelns öfvervälde och med saknad tänkte

på Kristian den andres dagar, önskade se honom åter

på Danmarks tron. Adeln ville hafva den nämnde hertig

Kristian af Holstein; de andlige åter, som i honom fruk-

tade en vän och anhängare af lutherska läran — den han
redan infört i sina arfländer Slesvig och Holstein —
slöto sig till hans yngre bror Johan, som ännu var blott

ett barn, hvilket de trodde sig efter behag kunna leda.

Midt under denna oreda instälde sig Llibeckarne, färdige

att stämpla och förleda.

liedan Kristian den andre hade genomskådat deras

plan att bringa Östersjöhandeln i sina händer och göra

Nordens riken af sig beroende. I enlighet med denna
uppfattning hade han framhållit HoUändarne på Liibec-

karnes bekostnad. Detta hade kraftigt bidragit till hans

fall. Med understöd af Liibeckarne hade konung (justaf

uppstigit på Sveriges, konung Fredrik på Danmarks tron:

men båda dessa konungar voro tillräckligt kraftige att

handla oberoende af Hanseaternas önskningar och blefvo

snart för dem misshaglige. Med ifver blandade sig

Liibeckarne derför i de i Danmark uppkomna trontvisterna.

Den afsatte konung Kristian togs till nåder, en mäktig
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här under grefve Kristof&r af Oldenhurg inbröt i Dan-
mark, eröfrade Köpenhamn, och underlade sig de flesta

danska öarne. Borgerskapet och allmogen hyllade genom
grefve Kristofer den afsatte Kristian till sin konung,
adelns slott och gårdar härjades och brändes och adels-

männen sjelfve måste för att rädda sina lif förena sig

med mängden och svärja Kristofers fana. Holstein var

eröfradt, hertig Kristian utdrifven ur eget land och Dan-
marks krona syntes på fullt allvar färdig att falla honom
ur händerna I denna nöd vände sig såväl hertigen

som Danmarks rikes råd till Gfustaf med böner om hjelp.

Kristian utlofvade "vid sin svågerliga, naboeliga och bro-

derliga tro, sin furstliga ära och värdighet att bevisa sig

som en god broder in i döden, aldrig svika i någon fara

eller nöd och icke med Liibeck eller dess förvandter

ingå någon förlikning eller sluta något fördrag utan

Gustafs vilja och samtycke." Gustaf å sin sida gaf

försäkringar om kraftig hjelp, skickade Kristian 1,000 löd.

marker silfver, uppbådade hela frälset från Södermanland
och Upland samt lät dessutom värfva särskildt krigsfolk.

1 oktober 1533 uppbröt svenska krigsmakten 2,000 man
till häst och 3,(JO0 till fots under Johan Turesson (Tre

Rosor) mot Danmark. Jemte honom kämpade i denna
här rikets ypperste krigsmän, såsom Lars Siygesson Sparre,

Sveriges rikes marsk, Gidaf Olofsson Stenbock till Torpa,

Lars Eriksson och Jakob Bagge m. fl. Krigsmännen för-

manades till enighet och samdrägt; "ehuru Johan Tures-

son var deras öfverste befallningsman, skulle de icke

derföre skjuta hela verket inpå honom, utan de skulle

rådslå med hvarandra, så att hvilken der visste ett godt

råd, han vare fattig eller rik, skulle dela det med sig."

På sena hösten "i regn och slag, storm och oväder,"

ryckte svenska hären öfver gränsen och lägrade sig

utanför Halmstad. Två gånger stormades staden, men
förgäfves. Motståndet var hårdnackadt och understöddes

till och med af qvinnorna och barnen, som framburo

stenar och nedslungade dem öfver de stormande. Vid

tredje angreppet måste dock staden gifva sig. Johan

Turesson inlade i den en svensk besättning under Jakob

Bagge och lät borgerskapet hylla Kristian den tredje.

Från Halmstad fortsatte Svenskarne sitt tåg både söder
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och norrut, uppbrände Laholm samt beläsrrade Warberg.
Äfven Skåne hotades med anfall. Nu uppbröt från

Engelholm den liibska krigsmakten, anförd af grefve

Johan af Höja, som tågade mot Halmstad och stormade

staden. Baggen försvarade sig likväl med mannamod,
och fienden måste med förlast och nesa draga sig till-

baka. Äter sammandrabbade de liibska knektarne och

Svenskarna vid Hekinghorg tjugondedag jul 1535. Lii-

beckarne, sammanträngda mellan slottet och den svenska

styrkan, ledo ett svårt nederlag, och 1,500 man jemte

den ene af Liibecks tvenne borgmästare, herr Manus
Meyer, blefvo fångna. Den förenade svenska och danska

styrkan framryckte vidare, intog Lund, belägrade Malmö
och Landskrona och hela Skåne hyllade Kristian den

tredje som konung.

Härmed var likväl spelet ej vunnet. Grefven af

Heja, som efter Kristofer af Oldenburg blifvit öfverbe-

falhafvare öfver den liibska krigsmakten, hade saralat

sin hela styrka på Fyen, dit nya trupper äfven ankom-
mit från Liibeck. Hit öfverförde äfven hertig Kristian

sina trupper från Jutland. Här kom det till en afgörande

drabbning vid Oxneberg. I liibska hären kämpade utom
hufvudanföraren flere andra förrymda Svenskar, bland

dem Gustaf TroUe. Anförare för danska hären samt
de svenska hjelptrupperna var den tappre danske kri-

garen Daniel Rantzoic. Slagets utgång blef olycklig för

LHbcckarne och dess följder ännu olyckligare, ty med
detsamma tillintetgjordes den stolta Hansestadens högt

sväfvande planer. Nederlaget var betydligt, (5,000 man
betäckte valplatsen, Gustaf Trolle blef dödligt sårad och

dog några dagar derefter på slottet Gottorp ; Johan af

Höja blef fången och ihjälslagen af några Danskar, ett

öde, det han för sina förrädiska stämplingar väl hade

förtjent. Förmäld med Joakim Brahes enka Margareta

Wasa, Gustafs syster, och af sin svåger belånad med
Wiborg och Kymmenegårds län i Finland, hade han
till följd af en med konung Gustaf uppkommen tvist

öfvergifvit Wiborg och jemte hustru och barn begifvit

sig till Reval samt derifrån emot Gustafs föreställningar

till Liibeck. Gustaf måste återtaga Nyslott och Wiborg
ch skref till sin syster de vänligaste bref, att hon utan
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fruktan skulle återvända till Sverige. Men den olyckliga

qvinnan, som ej ville ötVergitVa sina barn och ej kunde
öfvervinna sin fruktan för brödrens stränghet, vågade ej

taga dera med sig till Sverige, utan qvarstannade i Re-
val, der hon efter kort tid insjuknade och dog 1537.

Hennes son i törsta giftet, den unge Peder Brahe, seder-

mera grefve till Wisingsborg, friherre till Rydboholm
och Sveriges rikes drots, hemtades af Gustaf tillbaka

till Sverige. Han var sedan den ende fortplantaren af

Braheska slägten på manliga sidan.

Med stor både uppoffring och beredvillighet hade

Gustaf bistått sin svåger Kristian i Danmark i den nu
omtalade striden. Väl hade han deraf för egen del skör-

dat väsentliga fördelar, i det början var gjord att till-

intetgöra Liibecks herravälde i Östersjön; men han hade
också giltiga skäl att icke åtnöjas med Danmarks bete-

ende. Då Kristian vunnit sitt hufvudsyftemål, danska
tronen, afslöt han, utan att derom underrätta konungen
af Sverige, fred med Liibeckarne i Hamburg den 24
februari 1536. Enligt detta fördrag erkändes Kristian

för Danmarks och j^^orges konung. Liibeckarne erhöllo

Bornholm i förläning på femtio år och fingo sina handels-

rättigheter i Danmark och Norge bekräftade. Med skäl

vredgades Gustaf öfver detta fördrag och förehöU i skarpa

ordalag de till Stockholm sända danska rådsherrarne

Danmarks löftesbrott. "Sådan tack för sin redliga, bro-

derliga och naboeliga hjelp hade han icke förtjent, icke

heller väntat." Saken stod emellertid ej att hjelpa.

Men i Sverige fortforo Liibeckarnes stämplingar. Redan
1534 hade af dem en plan blifvit uppgjord att rödja Gustaf

ur vägen, ehuru utförandet kom att uppskjutas i tvenne år.

Det skulle sedermera verkställas så att Palmsöndagen
den 9 april 1536, då man visste, att konungen ämnade öfver-

vara gudstjensten i Stockholms storkyrka, en krutfjcrding

blifvit satt under konungens stol, för att spränga honom
i luften. Sammansvärjningen upptäcktes, och natten till

Palmsöndagen blefvo alla de sammansvurne, till det mesta
tyska borgare, men äfven några Svenskar, gripna. Gorhis

Hoht, en af Stockholms borgmästare, namnkunnig sedan

Kristian den andres dagar för sin fiendtlighet mot sven-

ska intresset, men af konung Gustaf tagen till nåder,
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skickades till lifstidstangelse på Tynnelsö slott, några af

de mest brottslige aträttades, andra fingo nåd på drott-

ning Margaretas förböner, men måste med böter försona

sina brott. Äfven Olmis Petri och konungens kansler

Laurentius Andrem blefvo fyra år derefter stälda för rätta

och dömda till döden för det de i en hemlig bikt skulle

fått kännedom om dessa anslag, men af samvetsbetänk-

ligheter låtit sig förhindras att yppa dem. De fingo väl

nåd, men aflägsnades ur konungens förtroende. — Med
skäl kunde konung Grustaf säga, såsom han varnande

skref till sina tjenare, "att verlden var full af förräderi."

Ändtligen bilades den 28 aug. 1537 på danske

konungens bemedling Sveriges stridigheter med Liibeck

genom ett fördrag, som skulle räcka i fem år, hvai-igenom

Lubecks bofaste borgare ännu tillförsäkrades tullfri in-

och utförsel af sina varor inom Sverige, dock så, att

dessa icke skulle kunna på nederlag hållas längre än

sex veckor. Genom dessa bestämmelser var ett bety-

dande steg taget till afskuddandet af Lubecks tryckande

handelsvälde.

Med Il5^ssland hade freden länge varit vacklande.

Det under Sten Stures tid afslutade fördraget hade al-

drig blifvit stadfästadt, och våldsamheter föröfvades på
gränsen litet emellanåt. Gustaf, som med skäl befarade

ett fredsbrott, anbefalde Finnarne att rusta sig till krig.

Men innan ett sådant kom till utbrott, bekräftades 1537
freden med tillägg, att den tio år derefter skulle ytter-

ligare stadfästas.

Med friare händer beslöt Gustaf att en gång för

alla uppgöra affärerna med Liibeck. Ett liibskt sände-

bud .ankom till Stockholm 1539 för att af svenska konun-
gen förskaff"a sina landsmän förbättring i de för staden

misshagliga vilkoren i sista fördraget. Härpå svarade

Gustaf, det "Liibeckarne vid hans uppstigande på tronen

som lejon aktat på rofvet och velat göra honom till sin

lifegen, liksom de gjort med framfarna konungar och

regenter. Men detta hade han med Guds kraft och nåd
afvärjt. Derföre kunde han ock nu hvarken för Gud
eller menniskor svara, om han på nytt skuUe kasta sitt

rike i samma förderf och inrymma Liibeckarne deras

förra friheter, dem de mångfaldigt förverkat. I stället
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fordrade han af dem krigskostnadernas ersättande och
en naboelig fred, som kunde stå tillsammans med Sveriges
gagn och nytta." Enahanda svar hade gifvits af det

i Stockholm tillstädesvarande rådet, och härmed måste
Liibeckarne låta sig nöja. Hansestädernas välde i Sve-

rige nalkades sitt slut.

Med Danmark hade förhållandet allt sedan Hambur-
gerfreden varit mindre godt. Till följd af Kristians tve-

tydiga handlingssätt var ett krig nära att utbryta, och

Gustaf öppnade underhandlingar om förbund både med
tyska furstar och med härmästaren i Lifland, för att stå

skyddad i händelse af ett fredsbrott. Dessa bestämda
mått och steg förmådde ock Kristian att ändra sitt för-

hållande och slutet blef ett möte i Brömsehro 1541 till

tvistigheternas biläggande. Mötet bevistades af båda
konungarne. På sin flotta, bestående af 20 galerer och

flere mindre fartyg, anlände konung Gustaf från Kalmar
omkring medlet at sept, åtföljd af drottning Margareta och

sina tvenne söner Tlrih och Johan. Drottningen och de

kungliga prinsarne begåfvo sig till Wernanäs *). Gustaf åter

stannade -vid Brömsebro. På en holme i Brömsebro elf,

Sveriges yttersta gräns mot Danmark, hade Erik Fleming

åt konungen låtit uppslå en stor sal af bräder jemte

några "smärre stugor", invändigt klädda med rödt siden

och engelskt kläde; rundt omkring voro prydliga tält

och "pauluner" för konungens herrar och män. Följande

dagen anlände konung Kristian och slog läger midt emot

svenska lägret på blekingska sidan. En broderlig hels-

ning utbyttes, och efter undfången gisslan af danska

herrar begaf sig Gustaf på danska konungens inbjudning

öfver till danska lägret. Konungarne omfamnade och

kysste hvarandra och gingo så upp till danske konungens

tält, der de utanför tältet satte sig på en stol tillsam-

mans. På båda stränderne stod krigsfolk, på blekingska

sidan det danska, på den småländska det svenska, men
emellan dem lågo de svenska skeppen ståtligt utrustade

med väldiga kanoner och framstammarne vända mot
danska stranden. Konungarne tillbragte en timme med
förtroliga samtal, drucko så med hvarandra "en gång

*) Sätesgård i Halltoips socken af Kiilmar län.
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eller två" och drogo därefter, Gustaf tillbaka till sven-

ska lägret och Kristian till Avaskär, under det fröjde-

skott lossades från svenska skeppen. Efter återkom-

sten till lägret lät konung Grustaf tillreda ett präktigt

gästabud för de danska herrar, som varit hans gisslan.

Vin flödade, alla voro upprymda, och danska riksrådet

Anders Biide tog till orda yttrande sin glädje öfver

"den eviga fred", som nu kommit till stånd mellan

Sverige och Danmark, hvarpå konung Gustaf anmärkte
att en "evig" fred ofta nog grannar emellan blifvit för-

kortad, "men om Danskarne ville hålla god naboskap

(grannsämja), skulle det med Guds hjelp ingen nöd halva

pä denna sidan." Långt inpå natten drack man och

glammade vänligt och skämtsamt tillsammans. Morgonen
derpå kommo alla danske konungens spelmän och trumpe-

tare till svenska lägret och fingo skänker, och tredje

dagen bröt Gustaf upp och seglade till Kalmar. Ett för-

bund mellan båda rikena blef frukten af detta möte.

3. Konung Gustafs inre styrelse. Refor-

mationen.

Vid Gustafs tillträde till regeringen var riket ned-

sänkt i skuld. Vid marknaden i Westerås sept. 1523,
då konungen inför menige man afgaf en redogörelse för

rikets penningeställning, uppgifver han sina utgifter för

kriget mot Danmark till 900,000 mark (utgörande om-
kring 400,000 riksdaler i silfver, efter den tidens höga
penningvärde en ofantlig summa). Utomordentliga åtgär-

der erfordrades för att afbörda sig en sådan skuldsumma,
men Gustaf grep med sin vanliga kraft verket an. Redan
nu gälde det de andlige. 1.Ö23 lades en skatt under namn
af lån på alla kyrkor och kloster; 1525 förlades rytteriet

i borgläger i klostren, domkapitlen fingo knektar att

underhålla, och konungen erhöll nära nog hela kyrko-
tionden för året; 152(5 afstodos två tredjedelar af hela

tionden, och från adeln och presterskapet utskrefs en
allmän hjelp till betalande af rikets skuld. Öfver hela

riket uppbars en betydlig gärd i varor, "efter ganska
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litet penningar var att taga i landet." Dessa kraftåt-

gärder, så mycket missnöje och gensträfvighet de än
väckte, voro dock blott en ögonblicklig hjelp, och lan-

dets tillgångar medgåfvo knapt ytterligare pålagor.

Det nödmynt, som under namn af Kristians Mifpingar

varit i rörelsen, kunde ej längre bibehålla sig utan af-

15'^stes, tillförseln från utlandet var hämmad af brist på
penningar eller varor att betala med, nöden var tryc-

kande. Härtill kom svår missväxt under åren 1527 och

1528, och 1529 rasade i Sverige den förfärliga farsot

som kallades engelska eller kaUa svetten. Sjukdomen, be-

främjad genom fuktig och töcknig väderlek, hade från

England under hösten 1529 spridt sig kring norra Europa
och utbredde öfver allt en grutiig förödelse. Den
började med en kall svett, i början såsom "en fläkt af

ett sakta kallt väder" ; omedelbart derefter "bortdomnade
krafterna", darrning och rysningar följde i förening med
en brännande törst, ängslan och oro hardt när förtviflan;

till slut inträdde ett stilla vansinne som öfvergick till

djup sömn, och nu var döden oundviklig. Företrädes-

vis unga och starka personer angrepos, och dessa du-

kade merendels under. Denna förfärliga sjukdom hem-
sökte landet på samma tid som folket utstod hungers-

nödens alla qval. "De som fingo agnar och mäsk till

föda, ansågo sig mycket lyckliga." Folk och boskap

svalt ihjäl. Konungen lät hemta spannmål från Lifland

och utdela den sockenvis, men till föga båtnad. Sinnes-

stämningen var förbittrad, presterna uppviglade folket,

och Gustaf fick uppbära namnet "hunger-" och "barke-

konung".

Sällan var väl folkanden mera mottaglig för intiyck

af alla slag än just vid denna tid. Genom trägen bibel-

forskning öfvertygad att meuniskan hvarken genom egna

eller andras verk, utan endast genom ett trosfuUt hän-

gifvandc åt Kristus och delaktighet i hans förtjenst kunde
vinna saligheten, hade Luther 1517 offentligen uppträdt

mot påfvestolens ofjrsynta aflatskrämeri, och, då han härför

belades med kyrkans bann, genomfört sin kyrkorefor-

mation. Uppmuntrad genom bifallet af de ädlaste och

lärdaste män på sin tid predikade han allt högljuddare

den kristliga frihetens evangelium, till hvars försvar han
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ock utgaf den ena skriften efter den andra, alla lågande

af en vältalighet och kraft i bevisningen, for hvilken den

påfliga stolen måste darra. Från alla trakter strömmade
ynglingar till Witteuberg, för att se och höra den märk-

värdige mannen och från hans 7nun iipphemta bibelns

sanningar renade från alla menskliga tillsatser. Bland

dem, som af Luther uppfostrades för det stora reforma-

tionsverket voro

tvenne män från

Sverige, bröderna

Olaus och Lauren-

tius Petri, smeds-

söner från Örebro,

af hvilka i syn-

nerhet den förre

i kraftfull ifver

och lågande nit

egde ett visst

slägttycke med
Luther. Redan
straxt efter sin

återkomst till .Sve-

rige 1519 började

Olaus i Strengnäs

hålla föreläsningar och förklaringar öfver

ur den Heliga Skrift, hvarvid han djerft

fruktan stälde sig i harnesk mot kyrkans
och villfarelser. "Ingen har," förkunnade han, "här

predikat sanningen för eder förr än jag: rätta kunskapen
i kristliga ting har från den tid, då Kristi lära här

lorst predikades, blifvit förmörkad och förspänd genom
menniskofunder och menniskodikter; hemliga skriftermål

och syndernas uppräknande för presten äro både onödiga

och onyttiga, ty Guds ord säger, att man för Gud allena

skall af ett ångerfullt hjerta bekänna sina synder; icke

en enda bokstaf af den Heliga Skrift kan framdragas så-

som bevis för att påfvens, kardinalernas och biskoparnes

höga välde är grundadt på Guds befallning." Hans
pr:;dikningar väckte den största uppmärksamhet och snart

visade sig sjelfva erkedjeknen Laurentiiis And/ra; bland

åhörarne. Denne, en man med ljust förstånd, fördoms-

Olaus 1'etri.

stycken

och utan

missbruk
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fri och mottaglig för sanningen, blef den unge predi-
kantens förste vän och beskyddare. Genom honom sattes

Olaus till föreståndare för domkyrkoskolan i Strengnäs,
hvarigenom han för sitt uppträdande erhöll ett vidsträck-
tare och i den allmänna meningen mera berättigadt verk-
samhetsfält än förut.

Det dröjde ej länge innan de nya lärorna äfven
nådde konung Gustafs öron. Alltid färdig att pröfva
hellre än förkasta, tillkallade han Laurentius Andreee
och sporde honom hvad detta var för en lärdom och
hvad bestånd den kunde hafva med sig. Laurentius gaf
konungen del af den nya lärans förnämsta sanningar,

upplyste honom om att kyrkans verldsliga makt och
rikedom stod i strid med Kristi lära och bud samt antogs
till konungens kansler.

Redan förut hade Gustaf tillfyllest ådagalagt, att

påfvens vilja inför honom föga betydde, då den kom i

strid med hans egen. Han hade i trots af presternas

motstånd utkräft skatter och lån af kyrkor och kloster,

af egen myndighet afsatt biskopar och begärde nu att

romerska staten skulle stadfästa Gustaf Trolles afsätt-

ning. Härpå ville likväl påfven ej ingå, utan fordrade

hans återinsättande på erkebiskopsstolen ^ad äfventyr af

kyrkans straff. Konung Gustaf svarade härtill: "en så-

dan skrifvelse kunna vi icke anse annorlunda än som
hade eders Helighet befalt oss att å nyo störa och till-

intetgöra den fred, kyrkan och fäderneslandet genom
hårda strider tillkämpat sig med uppoffring af de sinas

blod. Det förderf, hvarmed vårt samhälle hotas genom
erkebiskop Gustaf Trolles återinsättande i sin värdighet,

skola vi med all kraft och med vårt blod, om så på-

fordras, afvända." Konungen slutade med att tillkänna-

gifva, det hans åtgörande skulle bero af påfvens svar

och att i vidrigt fall "z aiueende till apostoliska stolens för-
sumlighet, svenska kyrkan skulle reformeras geiwm hans ko-

nungsliga myndighet.'''^

För den, som med uppmärksamhet följer utveck-

lingen af Gustaf den förstes historia, är det i synnerhet

tvenne med hvarandra sällan förenade egenskaper,

som i hans handlingar uppenbara sig, och i väsentlig

mån bereda framgång åt hans foretag: nämligen för-
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sigtighet i förberedandet och en rask beslutsamhet vid

utförandet af de stora ting, som utmärka hans regering.

Yi se detta ingenstädes tydligare än i hans handhaf-

vande af de religiösa frågorna och kyrkans angelägen-

heter. De nya lärornas förnämste vedersakare, den mäk-
tige biskopen i Linköping, Hans Brask, som hos konun-

gen anhållit, det han icke måtte tillstädja att någon af

Luthers böcker, "af hvilka stor villfarelse och tvedrägt

i kristna kyrkan födas," här måtte få köpas eller säljas,

eller hans lärjungar hos konungen finna tillflykt och be-

skydd — erhåller det svar: "han kunde icke med skäl

förbjuda," säger han, "att Luthers böcker infördes, då
han icke funnit dem vara ogillade af oveldiga domare
utan endast af hans vederparter. Hvad åter beträflFade,

att Luthers lärjungar icke skulle hafva skydd hos honom,
hade han icke förnummit någon för den saken hafva

sökt hans beskydd, men om så skedde, visste väl bi-

skopen sjelf, att det tillhörde konungen att beskydda
hvar och en af sina undersåter för öfvervåld och orätt;

om någon vore, som biskopen eller någon annan ville

tilltala med rätta i denna eller andra saker, ville han

ingen torsvara utan låta densamme för sig sjelf tillbör-

ligen göra redo och stå sin egen fara. För öfrigt hop-

pades han sig ej annorlunda skickat, än att han ju måtte

behålla en kristen furstes rykte, ehuru biskopen annor-

lunda mente; dock ville han gerna veta. med hvad skäl

och grund biskopen kunde detgöraV"

Så pågick under konungens hägn det påbörjade re-

formationsverket. Men på det detta måtte hafva en

grund och hela verket icke vara ett hus bygdt på lösa

sanden, föranstaltades genom Laurentius Petri bibelns

öfversättning på svenska språket. Redan 1526 utkom
nya testamentet, titarbetadt i ett så rent och kraftfullt

spi'åk, att det ensamt ur denna synpunkt bildar en epok
i vår litteratur. Men dess största och hufvudsakliga be-

tydelse var dock en annan och ligger uttryckt i dessa

en svensk häfdatecknares ord*): "så var ät den kristna

församlingen på dess eget språk gifven en bok, som
genom sitt oändligt rika och stora innehåll skulle blifva

*) Strinnholm: K. Gustaf l:s historia.
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både en ledstjerna för menniskornas vandel, en tröste-

källa mot lifvets vedermödor och ett Vcäckelsemedel till

höga och sanna känslor — en bok som tVån förgätenhet

och död bevarade de heliga sanningar och läror, hvilka

angå menniskans vigtigaste angelägenheter, förhoppnin-

gar och förhållanden."

Naturligtvis försiggingo dessa reformatoriska om-
daningar icke utan stort motstånd från det katolska

presterskapets sida. Dess både klokaste och kraftigaste

målsman var biskop Brask i Linköping. 8jelf icke utan

blick för kyrkans brister, ville han likväl att den kyrko-

förbättring, hvars behöflighet han icke kunde förneka,

skulle utgå från kyrkan sjelf, från påfven och prelaterne;

en öfversättning af bibeln ansåg han i denna tidpunkt

förenad med stora faror, "hvarföre" — yttrade han
— "det varit bättre att Paulus blifvit bränder, än

af hvar man känder." Likväl fann han det nödvändigt

att låta sitt motståndsnit ledas af mycken försigtighet.

Utan undseende hade konung Gustaf bestraffat dem
af det högre presterskapet, som af sin katolska ifver

låtit förleda sig att svika sin pligt mot konung och

fosterland. Vid Gustafs tillträde till regeringen voro ej

mindre än fem af stiften utan biskopar, och alla dessa

platser hade konungen besatt med af honom sjelf ut-

sedde män; till erkebiskop i Upsala hade han utnämnt

domprosten i Westerås Mäster Knut; till biskop i Skara

erkedjeknen derstädes Magnus Haraldsson, till biskop i

Strengnäs domprosten Magnus Sommar samt i Westerås
Sten Sture den yngres forne kansler Peder JaJcobsson

Sumtanväder. Hade Gustaf vid dessa val afsett att i de

utnämnde finna trogna tjenare och medhjelpare, så visade

föi'hållandena att han härutinnan misstagit sig. Med
undantag af Magnus Sommar i Strengnäs uppträdde de

alla mer eller mindre öppet mot konungens sträfvanden,

men blefvo ej heller utan sitt straff, såsom vi längre

fram skola berätta.

Alla tecken tydde alltså på att prelaternas välde i

Sverige närmade sig sitt slut, och det sista afgörande

slaget lät ej länge vänta på sig. Trefaldighetssöndagen

den 1(3 Juni 1527 hade konungen till Westerås utlyst en
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riksdag, hvarvid han hemligen anbefalt ridderskapet och

adeln att komma manstarka och väl beväpnade. Redan
före riksdagens början hade (xustaf låtit förstå hvad han

hade i sinnet, då han vid det gästabud, han för stän-

derna tillstält, så anordnat platserna, att biskoparne,

som förut varit vana att sitta främst, fingo sig platser

anvisade efter

de förnämsta af

adeln. Denna
antydning upp
fattades ock som
sig borde af de

närvarande pre

latcrna; inom
lyckta dön'ar

uppsattes af dem
tm skriftlig och

best!glad försals

ran om gemen
samt försvai

som dock bh t

utan verkan och

först femton åi

derefter åter-

fans, då den till

konungen *öfver-

lemnades.

I dominika-

ner-klostrets

samlingssal för-

samlades stän-

derna. Konun-
gens kansler

Laurentius Andrea? öppnade riksdagen med ett af konungen
uppsatt tal, deri han i skarpa ordalag törevitade allmänheten
de falska i'vkten, som om honom utspriddes och redogjorde

för sitt förhållande, tilläggande, att "då han icke vet sig

halva gifvit anledning till något obestånd, men ändock det

ena förräderiet efter det andra stämplas mot honom, så att

han aldrig kan förvänta någon rolighet i riket, så hade
han orsak att begära, såsom han ock gjorde, att blifva

Westeras domkyrka, inre.
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qvitt regementet, så att riket måtte besörjas med en
annan herre, som dertill bättre lämpa och lycka hafva

kan." I de i 4 punkter framstälda klagomål, dem ko-

nungen, äfven om han skulle nedlägga regeringen, ansåg
för regei'ingens och rikets bestånd nödvändigt att fa af-

hulpna, namnes att kronans årliga inkomster icke Öfverstiga

24,000 mark, medan utgifterna uppgå till 50,000, att större

delen af ridderskåpets egendom kommit under kyrkor och klo-

ster, och att de alla deremot ville hafva förläningar af kronan,

som intet hade att gifva m. m. Härpå svarade biskop

Brask, det de andlige af sin egendom intet kunde afstä

utan samtycke af påfven, som anbefalt dem hafva allt i

förvar. På konungens fråga till ridderskapet, om de

funno detta rätt svaradt, tog Ture Jönsson (Tre Rosor)

till ordet, sägande, det han icke kunde förstå annat, än

att detta var på det nogaste rätt taladt, om också icke

tiUfyllest i alla punkter. "Om så är," sade konungen

förtörnad, "hafve vi icke lust att längre vara eder ko-

nung. Nog hade vi förmodat af eder annat svar. Men
nu förundrar det oss icke, att allmogen är galen och

bevisar oss all olydnad, harm och förtret, när de hafva

så goda tillskyndare. Vi måste dagligen draga mer
arbete och bekymmer än någon af eder vet, både uti

in- och utländska saker, för det vi skola hetas vara edert

hufvud och konung. Ändock viljen 1 sätta öfver oss

både munkar och prester och alla påfvens kreatur; alla

viljen I döma och mästra oss. Men på sådant sätt

kan ingen vara eder konung, icke den värste i helvetet,

mycket mindre någon menniska. Derföre skolen I vara

betänkte att redligen lösa oss ut här af riket; när så

skett, lofva vi eder att vi vilja draga vår kos af riket

och aldrig komma här mer igen." Tårar utbrusto ur

konungens ögon, han steg hastigt upp och gick tillbaka

till slottet.

Alla sutto förstummade. "Dragen öfverens, I gode

män," började slutligen kanslern, "och rådslån visliga,

bedjande (rud om råd, ty här är en hög sak för han-

den." Men ingen visste råd, blott Ture Jönsson, som

vid hemgåendet lät slå på tramma för sig, försäkrande

det "ingen af honom skulle göra en hedning, Luther

eller kättare."







KEFOKMATIONEN. 41

Konungen sökte emellertid i sina bepröfvade vän-

ners sällskap i gästabudsglädje under skämt och glam

qväfva oron i sin själ. Två dagar förgingo, innan man
bland ständerna kom till något beslut. Slutligen på
tredje dagen sändes Laurentius Andrecs och Ohms Petri

å ständernas vägnar att söka vinna konungens nåd, men
förgäfves; bestörtningen blef nu allmän. Riksrådet X?«<^

Andersson och biskopen i Strengnäs Magnus Sommar ut-

sagos att för andra gången framföra ständei"nas bön,

men de fingo samma svar. Den ene efter den andre

gick att söka blidka konungen, men allt hvad de för-

mådde utverka, var hans löfte att följande dagen infinna

sig i klostersalen.

Med vördnadsfull undergifvenhet blef han vid sitt

inträde här mottagen. Alla bönföllo att han skulle åter-

taga kronan, alla svuro honom förnyad trohet, och riks-

dagsbeslutet, affattadt midsommardagen den 24 Juni, var

helt och hållet efter konungens önskan. "Alla rikets

inbyggare skulle enhälligt hjelpa att dämpa de uppror,

elaka rykten och obestånd, som i någon del af riket

uppkomma kunde. — Kronans otillräckliga inkomster

skulle upprättas med biskoparnes, kanikernes, domkyr-
kornas och klostrens räntor; biskoparne skulle ock till

konungen öfverantvarda de slott och fästen, de nu inne-

hade, och konungen skulle bestämma deras inkomster;

de skulle icke rida med flere karlar, än konungen dem
föresatte," ty en herremans inkomster den tiden bestäm-

des efter antalet af hans beväpnade följe. Till ridder-

skapets upphjelpande skulle de gods och hemman, som
deras fäder eller förfäder allt ifrån Karl Knutssons räfst

1454 skänkt till kyrkor och kloster, återlemnas till de

rätta artvingarne. Guds rena ord skulle i alla rikets

kyrkor fritt predikas."

Till detta beslut, benämndt Westerås Reccss, fogades

särskilda bestämmelser rörande kyrkans nya ställning,

hvilka kallades Westerås Ordinantia och innehöllo: "att

biskoparne och domkyrkorna skulle till konungen öfver-

lemna register å all deras inkomst i tionde, penningar,

smör, jern, m. m.; — att till presterliga embeten egde

konungen ensam utnämningsrätt — att presterskapet

skulle i verldsliga mål svara för verldslig domstol; samt
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att evangelium skulle läsas i alla skoiestugor, "efter de

ju kristliga skolor äi^o."

Så hade, efter fyrahundraårig tillvaro, prestadömets

välde ramlat i Sverige. Biskoparne underskrefvo ej

riksdagsbeslutet med de öfriga ständerna, utan attäto

ett särskilt betänkande, att de voro tillfreds, "ehuru rika

eller fattiga Hans Nåde ville hafva dem."
Till följd af Westerås riksdagsbeslut satte sig ko-

nungen genast i besittning af biskoparnes slott och vände
sig först till biskoparne i Skara och Strengnäs, affor-

drande den förre Leckö, den senare Tynnehö. Båda sva-

rade undfallande, hvilket väl behagade konungen, så att

han lofvade, det mycket skulle komma dem till godo,

så länge de lefde. Biskop Brask "ville intet svar gifva."

Ture Jönsson bad för honom, att han i anseende till sin

höga ålder måtte få behälla Munkeboda i sin lifstid.

Konungen vägrade, och biskopens hofmän, 40 till an-

talet, framkallades att aflägga ed till konungen. GrÖnsö,

biskoparnes i Westerås gamla borg, hade konungen redan

under kriget mot Kristian tagit i besittning. Med undan-

tag af slotten, fingo biskoparne, domkyrkorna och pre-

laterne åtminstone tills vidare behålla sina inkomster, mot
aflåtande af en viss årlig ränta till konungen. Biskopen

i Linköping skulle betala 1,500 danska mark, ^ läst smör

och I läst honung, biskopen i Skara 1,000 mark och fyra

korgar norrlandslax, domkyrkan och kapitlet i Linköping

800 mark o. s. v. *).

De rent kyrkliga förhållandena ordnades två år se-

nare (1529) på ett möte i Örebro. Särskildt lade konung
Gustaf stor vigt vid att erhålla dugliga och kunniga

prester till att rätt leda folket **). Med välberäknad

*) Huru många hemman och gärdar, so;n inalles afhändes kyr-

kan, har man numera svårt att säga, dock är det visst, att antalet

genom fortsatt indragning blef ganska betydligt och man beräknar

att summan uppgår till 20,000.
**) Hans egna ord i detta fall äro betecknande för hans upp-

fattiiiug: »han ville icke förneka dugliga prester att njuta deras goda

och nödtorftiga underhåll. Men de andre onyttige late bukar, som

voro försumlige i Herrans vingärd och hvarkeu med predikande

eller skrifvande tjente församlingen, de der blott dugde till att utan

förstånd sjuuga och vråla i kyrkor och kloster, dem borde man ut-

mönstra och intet underhäll gifva.»
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klokhet afskaffade' han af det gamla cudast så mycket,

som var rent af skadligt att bibehålla, medan det öfriga

fick qvarstå åtminstone tills vidare; understundom lem-

nades ät tbrsamlingarnes eget val att antaga mer eller

mindre af de nya förcänd ringarne. Hcärigeuom uppstodo

en mängd olikheter inom det kyrkliga området, hvilka

först långt in i en senare tid kunde bringas till likfor-

mighet och enhet.

Den kyrkliga reduktionen omfattade egentligen blott

det högre presterskapet. De underordnade medlemmarna
af ståndet bibehöllos deremot vid sin förra rätt. Det
saknas till och med ej exempel på att der allmogen

ville innehålla utlagorna till presten, Gustaf trädde emel-

lan, förklarande att bönderna icke skulle så uppfatta

konungens mening, som vore de genom ^^esterås riks-

dagsbeslut befriade från alla utskylder till presterskapet.

"Icke alla sedvänjor skulle hortläggas, utan allejiast de ond<i,

och de goda behållas, pä det hvar och en måtte rätt och skäl

vederfaras."

Sedan Gustaf genom fredsfördrag med Danmark,
Liibeck och Ryssland vunnit friare händer för utöfningen

af sin makt, förmärkes hos honom en afgjord benägenhet
att utan intrång af andra regera på egen hand. I samman-
hang härmed inträffade en betydelsefull brytning mellan ko-

nungen och de män, som i första hand medverkat till

den timade religionsförändringen. I stället inkallade han
ett par utlänningar, hvilka genom att klokt begagna sig

af konungens missnöje med reformationens gång samt hans

Önskan att bringa statsväsendet på en ordnad fot, erhöllo

stort inflytande. De voro Konradus Peutinger eller Kon-
rad von Pyhy och Georg Norman, hvilken senare, försedd

med goda vitsord från Luther och ]\Ielanchton, antogs till

lärare för konungens äldste son, prins Erik. Båda voro

män med stor förmåga och omfattande kunskaper, men
saknade såsom utlänningar både kännedom om och ett

djupare intresse för sitt nya fädernesland. Emellertid

utnämndes Norman till hela svenska k)' rkans öfverhufvud
med titel Ordinator eller Supei'intendent, en helt ny kyrko-
författning efter utländskt mönster var hans verk; men
som hela denna anordning icke alls passade för svenska
förhållanden, blef dess tillvaro icke lång. Likväl bi-
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behöll Norman i motsats till de andra utländska gunst-

lingarna under hela sin lifstid Gustafs förtroende och

afied några år före konungen (1553). Pj^hy förordnade»

till konungens Öfverste kansler och sekrete regermgsrnd och

sökte i denna egenskap införa en ny förvaitningsordning,

hvilken lika litet som Normans kyrkoreformer lyckades

slå rötter i svensk jord. Pyhy ådrog sig snart konung
Gustafs synnerliga misshag. Ar 1542 afsänd på en be-

skickning till Frankrike blef han efter återkomsten för

lättsinnigt och oredligt förfarande insatt i fängelse

på Westerås slott, der han slutade sina dagar.

4. Konung Gustafs inre styrelse.

Arfföreningen.

Sedan konung Gustaf genom sin seger öfver Kri-

stian den andre räddat Sverige från Unionens faror och

utländskt förtryck, sedan han genom reformationen och

indragningen af de andliges alltför stora egendom för-

skaffat svenska folket andlig sjelfständighet och kronan

en behöflig förbättring i inkomster; och vidare sedan

han genom en i förvaltningens alla grenar omfattande

klok och omtänksam styrelse stadgat sitt anseende hos

folket, och oron i sinnena lagt sig — med ett ord, se-

dan en ömsesidig noggrann kännedom om hvarandras af-

sigter och sträfvanden sammanfört konung och folk, blef

det bådas önskan, att genom en stadgad tronföljd fästa

kronan vid Gustafs konungsliga ätt. Förslaget härom,

först fattadt och godkändt på en herredag i Örebro 1540,

stadfästes sedermera på riksdagen i Westerås af samt-

lige ständerna den 9 januari 1544. Kronan blef härige-

nom ärftlig bland konung Gustafs manliga afkomma och

Sverige för all tid gjordt till ett arfrike.

Så var det stora verket fulländadt, hvarpå konung

Gustaf i mer än tjugo år oförtrutet arbetat. Ur detta

arbete framgick en ny tid med nya förhållanden i både

kyrka och stat: den andliga och vcrldsliga träldomens

ok var afkastadt, Sverige var vordet ett fritt, sjelfstän-

digt och mäktigt rike, aktadt af sina grannar, och med
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en ny bana för sig öppnad till framtida förkofran i alla

riktningar. Det hade icke varit för stunden utan för

framtiden som Gustaf Wasa arbetade; "hans verksamhet,"

säger Geijer, "gäller för många åldrar."

Men i hvad mån förmådde samtiden att fatta de stora

idéer, som arbetade i Gustaf "Wasas själ? Detta folk,

hvarom konungen sjelf vittnar, att "det var styfsint, men
för storverk fallet," i hvad mån förmådde det finna sig

i de stora förändringarna och underkasta sig nya för-

hållanden, hvilka ej så sällan syntes bära egenmäktig-

hetens prägel? Underkastelsen skedde visst ej obetin-

gadt, derom vittna de uppror, som Gustaf under sin re-

gering hade att bekämpa, — men på öfvertygelsens

väg — den enda som förde till målet, blef dock segern

till slut på hans sida; saken var den, att konung Gustaf

kände sitt folk och uti den konst, som Geijer kallar

konungakonst, — var han mästai'e. Sällan har väl

någon med större kraft och framgång användt vältalig-

hetens, ordets eller pennans makt för att leda massor

efter sin vilja.

Det var i synnerhet religionsförändringen, som en

tid väckte anstöt och missnöje hos allmogen. Prester-

skapet var härvid ej heller villigt att lugna sinnena,

utan tvärtom att komma ondt åstad; det katolska genom
att underblåsa missnöjet, och det lutherska genom att

uppreta och förbittra medelst alltför brådstörtade åt-

gärder, ett ovist nit och en stötande ofördragsamhet.

Det första af de mot Gustaf anstiftade upproren — det i

Dalarne l')2'i, var framkalladt genom stämplingar af den

utaf konungen sjelf utnämnde biskopen i Westerås Petrus

Jacobi eller Peder SunnmmUler. Eörtörnad öfver konun-

gens tilltag alt lägga skatt på presterskapet, skref han
till Dalarne upproriska bref, sor:i konungens fogdar upp-

snappade och öfversände till konungen. Åtföljd af några

rådsherrar red Gustaf till Westerås, framlade brofven i

domkapitlet och begärde riksrådens dom öfver Sunnan-
väder. Domen lydde på afsättning (rån biskopsembetet

och drabbade jemväl den nyss utnämnde erkebiskopen i Up-
sala Mäster Knut, som mycket ifrigt tagit sin embets-

broder i försvar. Båda begåfvo sig nu upp till Dalarne, att

hos der varande lättrogna och lättrörda allmoge stämpla
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och uppreta sinnesstämningen mot Gustaf. Till en bör-

jan vunno de ej det medhåll, de påräknat, hvar for de
flydde till Norge. Men Dalkarlarne sände trotsiga och
hotande skrifvelser till Gustaf, som fann sig föranlåten

att på Tuna landsting 1525 ingå en förlikning, den de
likväl följande året åter bröto, vägrande att betala den
af konungen till gäldande af rikets skuld utskrifna gär-

den, hvarom konungen sjelf uppmanar sina fogdar, att

de skulle "underhandla med den menige man, så att

de låta sig beveka." Om iJalkarlarne och deras med-
hållare Helsingarne säger konungen vid samma tid, att

"de låta sig finna med det ena förrädiska stycket efter

det andra, försvarande hos sig en skalk och veterlig

tjuf "
^
Emellertid fann sig erkebiskop Olof i Trondhjem

nödsakad att utlerana de begge prelaterna, hvilka efter

en föregående skymflig behandling halshöggos, Peder
Sunnanväder i Upsala och Mäster Knut i Stockholm 1527.

Det upprorsfrö de utsått i Dalarne hade dock skjutit

djupa rötter. En bonddräng vid namn Jöns, kallad Dal-

junkaren, hade af Peder Sunnanväder, hvilken, såsom
vi förut nämnt, varit Sten Sture den yngres kansler,

erhållit åtskilliga upplysningar om Stureska huset. Denne
uppträdde i Dalarne och utgaf sig fcir att vara deras

älskade Sten Stures son Nils, med hvilken han torde

egt någon likhet. Uttydande till det värsta konung
Gustafs regeringsåtgärder, i synnerhet hvad som gälde

kyrkan och tron, förstod hun att vinna sinnena i det

redan i jäsning varande Dalarne. Djerf af medgångeu
drog han in i Norge, gifte sig med en adiig jungfru

samt återkom till Dalarne, der upproret utbröt i full

låga. Trots de faror, som hotade, utlyste konungen och

afhöll riksdagen i Westerås; men sä fort denna var

lyktad var det Gustafs tid att handla. Han stämde dal-

allmogen till ting på Ttma hed, der han ock sjelf infann

sig, men i spetsen för tolftusen krigsmän. Omringade af

krigsfolket och med fältstyckena riktade emot sig måste

Dalkarlarne först afhöra skrifvelser från menige man
öfver hela riket "nedanför Dalelagen", der man före-

brådde dem deras "skalkhet", och derefter ett ljungande

tal å konungens vägnar af riksrådet Måns Bryntesson.
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De förnämsta upprorsstiftarne utlemnades frivilligt och

blefvo efter hållen ransakning på stället halshuggna.

Konungen förklarade sig vilja, att räddhågan skulle

komma till många, men straffet till få, hvartor de öfrige

"på goda mäns förböner" erhöUo nåd. Daljunkaren som
undkommit till Tyskland, blef i E ostock halshuggen för

en stöld, fyrtio mark penningar, hvilken han begått in-

nan han leranade Sverige.

Så slutade det andra Dalupprord. "Man begynte

märka" — säger Geijer — "med hvem man hade att

göra och gjorde sig likväl svårligen ännu begrepp om
hela den djerfhet, som hos Gustaf vanligen slag på slag

utvecklade sig allt efter motståndet och omständigheterna

ur en till utseendet lugn och till och med eftergifvande

början. Ty Öfver allt, der ej högsta nöden fordrade,

har han så begynt, och öfver allt har han gått läugre

än sjelfva hans motståndare anade. Det är tecknet på
de själar, i hvilka en oupptäckt framtid lefver."

De raskt på hvarandra toljande händelserna, kloster-,

kyrko- och biskopsgodsens indragning, de båda biskopar-

nes afsättning och aflifvande, utgjorde en kraftig ma-
ning för de öfriga att ej motsätta sig konungens vilja.

Biskop Brask, det katolska prestväldets starkaste för-

svarare lemnade, under förevändning af en visitations-

resa till Gotland, som den tiden hörde till Linköpings
stift, riket och begaf sig till Danzig, dit Mäster Knuts
efterträdare på erkebiskopsstolen, den lärde men fåfänge

Johamus Magnus redan förut tagit sin tillflykt *j.

Men äfven bland de verldsliga herrarne funnos
flere, som, vidhängande det gamla, dels öppet dels hem-
ligt motsatte sig den nya tiden och de af konungen in-

förda förändringar, hufvudsakligen i de kjTkliga för-

hållandena. En bland dessa var Ture Jönsson (Tre

E,o.sor). Hans uppenbara motstånd hade blifvit brutet

') Juhannes Magnus, född i Sverige, hade i många är uppe-

hållit sig i Rom och kom tillbaka till läderneslandet, der han af

Gustaf mottogs med mycken välvilja. Efter den afsatte .Mäster

Knut nämnd till erkebiskop, stötte hau sig genom sitt anspråksfulla

uppträdande med konungen, som afsatte honom och, under form af

en beskickning, landsförvisade honom till Polen. Hau afled i Italien

1544. Biskop Brask dog i Lenda kloster i Posen 1.539.
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på riksdagen i Westerås; han tog derefter sin tillflykt

till hemliga stämplingar. I Westergötland, der han var
lagman och den mäktigaste man i landskapet, samman-
kallade han allmogen till ett möte å Larfs hed, der han
och biskopen i Skai-a Magnus Haraldsson (Strömleltj med
flere sammansvurna herrar sökte med upproriska tal

uppvigla menigheten. Denna hade redan förut erhållit

varnande bref från andra landskap, hvarföre bönderna

på Ture Jönssons uppmaning att välja en annan konung,
svarade, det de ville vidblifva den trohet, de svurit

konung Gustaf. Förskräckte flydde Ture Jönsson och
biskopen ur riket. De andra vestgötaherrarne, som varit

inblandade i stämplingarna men ej begagnade detta rädd-

ningsmedel, blefvo genom sina egeuhändiga bref röjda,

öfverbevisade och tvenne af dem afrättade i Stockholm,

nämligen den tillämnade konungen Måns Bryyitesson Lilie-

hök samt Nils Olofsson Winge.
Man skulle väl tro, att den stränghet, med h vilken

konung Gustaf dämpade det andra Dalupproret, borde

ha varit Dalkarlarne en allvarsam minnesbeta för fram-

tiden; men så blof ej fallet. Ännu en gång måste han

på detta styfsinta folk använda sin oböjliga herrskaremakt,

innan Dalarne blef en lydig landsända.

För att afbörda en del af den tryckande skulden

till Liibeckarne hade konungen på stämmor och möten
öfverenskommit med allmogen, att en eller ett par af

de öfverflödiga klockorna skulle tagas från hvarje kyrka,

för att med metallen betala skulden. I alla andra land-

skap ingick man temligen villigt härpå, men ej så i Da-
larne. En del klockor hade likväl redan blifvit aflem^

nade till konungens tjenstemäii, då Dalkarlarne ändrade

mening. Mangrannt tågade de ned till Westerås och

återtogo under konungens ögon sina klockor. "De ville

ej mer," sade de, "låta sig kattas i ring såsom på Tuna
gärde; att komma öfver elfven vid Brunbäck, utan Dal-

karlarnes samtycke hade ingen rikets herre och konung
förr vågat; Gustaf skulle ej heller komma in i landet

utan legd eller med större följe än de sjeltve bestämde;

inga andra embetsmän ville de lida ibland sig än dem,

till hvilkas tillsättning de sjelfva samtyckt och som ibland

dem voro infödda." — Konungen yttrade härom, att det
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vore nu Dalkarlarnes tid, men hans tid skulle också

komma. Han utnämnde emellertid en af hutVudanförarne

för upproret till sin befallningsman i Dalarne.

Det var farhågorna för Kristian den andre, som
gjorde denna Gustafs varsamhet nödvändig. Men sedan

han tillbakaslagit Kristians anfall, var han icke längre

den niilde konungen, som såg genom finger med upp-

roriska undersåtars förmätna tilltag. Med Ijuugande

vrede stod han ånyo i Dalarne och strängt var det strafl",

som träftade de uppstudsige Dalkarlarne. Desse hade
åter börjat förhålla sig stilla. Konungens tillfälliga efter-

gifveuhet hade gjort dem säkra och med gästabud firades

den återvunna sjelfständigheten. Men långvarig blef ej

den Ijufva säkerhetssömnen. Menigheten sammankallades

att möta konungen vid Kopparlerget, och liksom på Tuua
hed slog krigsfolket en ring omkring de upproriske.

Konungen sporde dem till, om de mindes hvad de för

sex år sedan lofvat, och om de trodde att de skulle så

leka med honom hvarje år. Men detta var sista leken.

Dalarue skulle bKfva en lydig landsända eller ock skulle

hvarken hund eller hane höras i dessa bygder. Hvar
voi*e det landamärke som deras konung, ej skulle få

öfverstiga? Anstode det dem såsom undersåtar att så

mästra sin öfverhet?

Efter detta tal, som Dalkarlarne knäböjande måste
afhöra, uppmanades de att utlemna upphofsmännen till

upproret, hvilket ock skedde. Fem af dem blefvo på
stället afrättade, och af de öfrige, som fördes fängslade

till Stockholm, gingo följande året tre till döden, bland

dem den oss förut bekante Anders Persson på Rank-
hyttan.

I hela Gustafs förhållande till sitt folk är det hans

egen personlighet som öfver allt ingriper och gör sig

gällande. Alla bref till landsorterna äro af honom sjelf

uppsatta; ofta höll han vid marknader och andra till-

fällen samtal med allmogen, då han uppträder och i sitt

vanliga egendomligt kraftiga språk förmanar, upplyser

och undervisar menigheten i såväl kyrkans och statens

angelägenheter som beträffande dess enskildaste bestyj-.

Härstammande från en af rikets förnämsta ätter och

genom sina giftermål befryndad med de rikaste slägterna

Snensk hisoria- II. I\
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på sin tid, var och forblef han i sitt enskilda lif herre-

mannen och godsegaren under konungakronan. På sina

gods i alla delar af riket drifver han jordbruket i stor

skala, idkar bergsbruk och handel, i det allt vårdas och

tillses af honom personligen. Han är här som i så många
andra hänseenden sitt folks föres\Ti och lärare, men han
fordrar ock, att hans uppmaningar skola efterkommas

och åtlydas. I allmänhet är det svårt att skilja emellan

konung Gustafs uppmaningar och förmaningar samt hans

befallningar. Han har vanligen beg\Tit med de förra och

slutat med de senare. Åfvenledes svnas hans åtgärder

i allt som angår landets näringar utgångna från den

föreställningen, att all jord, alla strömdrag, skogar och

allmänningar ursprungligen varit kronans tillhörighet.

Deraf händer det till och med att åboar på skattehemman,

som ej väl vårda hemmanet, helt enkelt derifrån vräkas.

Om skattebönderna i Upland skrifver konungen, "att de

låta sig tycka, efter de äro med lagligt arf, köp eller

eljest komne till slika skattehemman, måga de väl fara

med dem huru dem godt synes; der svare vi så till, att

så länge de hålla sådana kronans hemman med laga

byggningar och andra nödtorfter, så måga de väl höra

dem till; men när detta icke sker, så höra de oss och

Sveriges krona till." På smålandsböndemas klagomål,

att konungens fogdar med dem hålla hysesyn, svarar

konungen: "Så mene vi, att det måtte vara oss, såsom

riksens herre, efterlåtet att hålla hysesyn med skatte-

bönderna, såsom det adeln efterlåtet är med deras land-

bor." "För husröta må väl ock räknas," skrifver han,

"när de låtit skog växa i ängen och illa dikat och

farit med åkern; vi låta oss på kronans vägnar med
sådant ingalunda nöja."

I allt främjande och åsyftande sitt rikes vältärd,

om han ock derföre någon gång uppoffrade den enskildes

förmenta eller verkliga rätt, är konung Gustaf i förhål-

landet till sitt folk närmast att likna vid en fader, som
ömsom med stränghet, ömsom med mildhet leder sina

barn. Att desse ej alltid med välbehag upptogo hans

mäktiga styrelseåtgärder, derom lemna de med sträng-

het kufvade Dala- och Yestgöta-upproren ett intyg. Men
ännu återstod för Gustaf ett det svåraste af dem alla,
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det småländska upproret, eller den s. k. Dacicefejden,

1542—1543.
En småländsk bonde, Nils Dache^ hade for ett be-

gånget mord blifvit dömd till döden, men fått försona

sitt brott med böter, som medtogo hela hans egendom.
Då denna ej räckte till blef han qvarhallen i sina bojor

på Kalmar slott, men lyckades slutligen att Hy, då
han sällade sig till tjnfbanden, som svärmade på gräns-

skogarne mellan Värend och Bleking. Eedan innan

Däcken slöt sig till de missnöjde, hade upproret ut-

brutit; men i honom erhöll det först en skicklig ledare.

Han hopsamlade bönderna och började med dem tåga

omkring bygden under våldförande af andras lif och

egendom. Adelsmännens gårdar plundrades; samma öde

träffade prester, länsmän och rikare bönder, som kalla-

des herrehycklare. Konungens krigsfolk besegrades genom
böndernas krigssätt att lägga sig i bakhåll i skogarne

och öfverfalla mindre hopar, som skilt sig från hufvud-

styrkan, men när denna nalkades, "liksom uHVen" springa

till skogs igen. Främmande furstar bland G^ustafs fien-

der gåfvo sig i underhandlingar med Däcken ; Öster-

götland och andra landskap visade tydliga tecken till

oro och Gustaf, allvarligt bek3>mrad, tillrådde adelsmännen
att inom de fasta slotten i hvarje landskap församla sin

redbaraste egendom.
På försök erbjöd konungen de upproriska en vapen-

hvila, hvarunder de skulle få anföra sina besvär. Denna
antogs; bönderna aflemnade en klagoskrift i sjutton punk-
ter och Dacke erbjöd sig att med två tusen hakeskyttar

gå i konungens tjenst, om denne ville försäkra honom
om sin nåd och åtskilliga andra fördelar. Men vintern

derpå förnyades upproret värre än någonsin; bönderna
belägrade Kalmar och Stegeborg och slogo ånyo konun-
gens trupper, Då inryckte på en gång tre härar i Små-
land: hufvudstyrkan påträftade bondehären vid sjön Asun-
den och slog densamma i grund och det ena häradet efter

det andra skyndade att begära nåd och nedlägga vapen.

Till slut blefvo Smålänniugarne så uppledsna på den
ständiga oron och osäkerheten att de icke kunde lida

Däckens anhängare ibland sig. Däcken blef af Gustafs
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folk anträttad och euligt deu vanligaste sägen genom-
skjuten med pilar på Ködeby skog i Blekinge som-

maren 1543.

Ett så farligt uppror som Dackefejden hade natur-

ligen icke uppstått utan giltiga skäl. Ett af dessa var

den hårdhet och egennytta, som, oaktadt alla konungens
törbud, utöfvades af hans fogdar. "I rifve och slite af

de arme stackars bönder," skrifver konungen till dem,

"allt det de ega, ofta tor en ringa sak, och när de så ut-

armade äro, hafva de ingen annan utväg än gifva sig

från hus och hem, från hustrur och barn till skogstjuf-

varne." Ett annat skäl till missnöje var de af utlän-

ningarne Norman och Pyhy införda förändringarna i för-

valtningen och kyrkoväsendet, i förening med den kyrk-

liga reduktionen, såsom man kan se af Smålänniu-

garnes klagomål under upproret; att kyrkor och kloster

blifvit så utplundrade pä sina "monstranser och pryd-

nader" och allt livad deras fäder och förfäder dit till

Guds lof gifvit, så att det var snart "så Ijuft att gå i

en öde skog som i en kyrka." Kampen, hård och all-

varlig, lärde Gustaf att för framtiden mer varsamt um-
gås med sitt folk; men den skänkte honom den hugna-

den att till och med den del af den öfriga svenska all-

mogen, som förut varit mest benägen till uppror, nu

uppträdde till hans försvar. Dalkarlarne t. ex. uttågade

sjelfmant med 2,000 man och erbjödo sig till hans

hjelp.

Konung Gustaf var trenne gånger gift. — Redan
år 1526 hade rikets råd uppmanat honom att söka sig

en gemål; men först 1531 förmälde han sig med Kata-

rina, dotter af hertig Magnus af Sachsen Lauenburg, genom
hvilket giftermål han blef^ svåger med konung Kristian

den tredje i Danmark. Ar 1533 den 13 Dec. föddes

prins Erih, enda barnet af detta äktenskap, som för

öfrigt hvarken blef långvarigt eller var lyckligt. Den
23 Sept. 1536 dog drottning Katarina och redan året

derefter förmälde sig konungen för andra gången med
Margareta Lejonhujvud, dotter af den i Stockholmska blod-

badet halshuggne riksrådet Erik Ahrahamsson till Loholm

och Ebba Eriksdotter Wase. Eröken Margareta var

förut trolofvad med Sten Sture den yngres son Svante
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Stwre, en ädel, ridderlig man hvars trohet mot Gustaf

mer <än en gång blifvit pröfvad, och som ätVen nu

måste ge vika då konungen begärde hans trolofvades hand.

Han blef sedermera gift med Margaretas syster MärU
Leijonhufvud och .sålunda sin konungs svåger. Gustafs

andra äktenskap blef välsignadt med många barn och myc-

ken huslig lycka. Af barnen voro tre söner: Johan,

Magmis och Kar], af hvilka den förste och den siste

blefvo Sveriges konungar; döttrarne (fem till antalet)

blefvo alla förmälda med tyska furstar: äldsta dottern

Katarina med grefve Ezard den andre af Ostfrieshnd,

den andra Cecilia med markgrefven Kristojer af Baden^

som den tiden var i svensk tjenst, Anna med pfalzgref-

ven till Yeldentz Georg Johan, Sofia med hertig Magnus

af Sachsen-Lauenburg, samt Elisabeth med hertig Kristofer

af Mecklenburg, De kungliga barnen voro omsorgsfullt

uppfostrade till arbetsamhet och enkla seder. Men som

Gustaf hade bildat sig sjelf mest i lifvets skola under

de mest vexlande öden och derföre ofta tormärkte hvad

honom brast i "bokliga konster", var han mycket ange-

lägen om att hans söner skulle erhålla en grundlig bild-

ning. Deras studier sträckte sig också vida utöfver det den

tiden vanliga måttet. Hade Gustaf i den talrika kretsen

af väl uppfostrade barn bygt ljusa förhoppningar för sin

ålderdom, så försvann dock olyckligt nog denna glädje

i den mån barnen växte upp. I synnerhet gjorde Erik

sin fader på hans gamla dagar mycket bekymmer. På
konungens förmaningar svarade han otåligt och lät icke

otydligt förstå, att fadren ej borde skrifva till tronfölja-

ren så som till sina fogdar. Framför allt förbittrade

Erik den gamles lefnadsafton genom sin envishet att

fria till drottning Elisabet af England, ett förslag, som

af den gamle konungen alltjemt ogillades. Kostsamma
beskickningar aöardades den ena efter den andra, och

utan den ringaste grund bygdes på det tilltänkta gifter-

målet de mest högtsväfvande förhoppningar — af alla

utom konung^Gustaf sjelf När drottning Elisabet i ett

aktningsfullt bref till den gamle konungen bad honom
afråda Erik från vidare giftermålstankar, upptog denne

det på det sätt, att konungen ej ''förstått brefvet. "Du

vänder dig in på en annan mening" — skrifver konun-
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gen — "liksom vore oss drottningens bref icke rätt ut-

tydt. 8å hade vi, käre son, fast hellre sett, att du från

sådan mening oss förskonat och oss din gamle fader icke

toraktat. Ändock vi vilja bekänna, att vi icke äro så

höglärde i det latinska tungomålet, som du kan vara,

så hafva vi dock i vår tjenst dem som det väl förstå." —
"Vore godt" — tillägger han, "att du betänkte din slägts

och alla Sveriges innebyggares bästa, som hänger som
på en silkestråd, och betraktade det kall, dig Sveriges

innebyggare anförtrott efter vår dödliga åtgång, så att

du den ära och heder, som dig af ditt fädernesland be-

visad är, ville som en ärlig furste lägga på sinnet."

Men ännu var måttet ej rågadt af den gamle konungens
bekymmer för sin äldste son. Vid sin äldsta syster

Katarinas bröllop med grefve Ezard af Ostfriesland, upp-
täckte Erik en kärlekshandel mellan brudgummens bro-

der grefve Johan och sin syster Cecilia, lika ryktbar lör

sin ovanliga skönhet som sedermera tor sitt lättsinniga

och utsväfvande lefnadssätt. (irefven skickades fängslad

till konungen, som tog saken strängt men klagade att

han här kallats till råds som en skördeman till en upp-

skuren åker: "Sjelf hade Erik denna besvärliga handel
landskunnig gjort, sig sjelf och hela sin slägt till förkle-

uing och försmädelse." "Käre son Erik," skrifver ock

konungen i ett af sina bref, "du skickar oss mångahanda
skrifvelser, men med hvad glädje vi dem läsa kunne,

det vet den allsmäktige Gud. För Guds Sons död och

pina och för den sonliga kärlek och lydnad, alla fromma
barn böra hafva till sina föräldrar, afstå dock från det

martyrium, hvarmed du oss, din fattige gamle fader, be-

lastar och plågar."

Men ej blott Erik, åt hvilken fadren en gång till

och med lär bestämt fängelset i stället för tronen, ätven

Johan, hans mest älskade son, tylde mer än en gång
fadrens hjerta med bekymmer. Båda dessa Gustafs sö-

ner, om hvilka Messenius säger, "att de ständigt kifvat,

först om leksaker, sedan om län, slutligen om riket" —
synas ha varit i hemligt förstånd med hvarandra mot
sin gamle fader. Eriks plan var att genom ett gifter-

mål med drottning Elisabet förvärfva Englands tron,

och denna plan hade så intagit hans sinne, att han 1cm-
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nar sin faders sista sjukbädd för att sjelf resa till Eng-
land, ehuru han före fadrens död ej hann längre än till

Elfsborg och derifrån skyndade tillbaka till Stockholm

för att taga tronen i besittning. Johan som mera än

Erik hade fadrens öra, understödde hos Gustaf Eriks

vidt sväfvaude planer på England, mot löfte om åter-

tjenst. Denna skulle utgå pä följande sätt: Mellan

Svärdsriddarnes orden och Rysslands mäktige czar hade

tvistigheter uppkommit, hvilka slutligen föranledde denna

ordens fullkomliga upplösning. Af de länder, den inne-

hade, hade stormästaren Gotthard Kettler behållit Kur-

land, derför erkännande polsk öfverhöghet; Lifland åter

underkastade sig Polen, men ännu återstodo Riga, Est-

land och Narva, och för dessa länders besittning arbetade

Ryssar, Polackar och Danskar. Här var således ett

öppet fält tor en ärelysten furstes vågsamma bearbet-

ningar. Då Johan genom sin faders förordnande er-

hållit Finlund till hertigdöme, tyckte han att han med
bättre skäl än någon annan kunde eftersträfva herra-

väldet öfver länderna på andra sidan Einska viken, en

landtillökning, som Erik för alla Johans tjenster vid en-

gelska frieriet icke borde missunna honom. För Gustafs

klarseende öga voro dessa förslag, särskildt Eriks planer

på England, icke blott oupphinneliga, utan dåraktiga och

landsförderfliga.

Men öfver de halstarriga sönerna hade den åldrige

konungen förlorat det mesta af sitt fadersvälde. Hans
tron omgafs af sins emellan afundsarame, misstänk-

samme, mot hvarandra hätske, men för egen vinning

smickrande anförvandter, hvilkas egennyttiga afsigter

genomskådas och beklagas af den gamle konungen,

som icke utan skäl med dystra aningar blickar mot
Sveriges framtid. Det Sverige, som hans aftagande kraf-

ter påminde om att han snart skulle lemna, stod nu i

en förut okänd blomstring. För de hopsparda skatterna

hade han värfvat krigsfolk, så att han vid sin död hade

en för den tiden ganska betydlig stående här." En ny och

stark flotta var också ett af hans verk; vid hans till-

träde till regeringen fans icke ett enda skepp i bruk-

bart skick men vid hans död egde sjöförsvaret en mängd
både större och mindre fartyg. Handeln, befriad från



56 NTARF, TIDEH.

hansestädernas tryckande herravälde, lät svenska flaggan

svaja på främmande haf; landthandeln flyttades till stä-

derna; för dessas uppkomst sörjdes på bästa sätt; landt-

mannanäringarna utvecklade sig under hans personliga

föredöme, och omhuldades genom bref och förordningar

på flerehanda vis. Till "de obygda skogar och vild-

marker i Norrlanden" uppmanade konungen till utflytt-

ningar, ty "Sveriges rike med Finland är, Gudi lof, så

vidt begripet, att icke behof är att mycket söka efter

utrymme till åker, äng och andra nyttiga egor." För

bergshandteringen hade öppnats hittills osedda utsigter.

Sala silfvergrufva hade blifvit friad från vatten och hen-

nes afkastning ökats så, att den år 1548 uppgick till

öfver 21,000 mark. Fulu eller Stora Kopparbergs grufva

blef återupptagen, Dannemara grufvor, de förnämsta i

riket, bearbetades med skickliga arbetare från Tyskland,

Stångjerfissmidet spreds öfver allt i riket från de af Gustaf

sjelf anlagda hyttor och hamrar. Sågverk, som dittills

i Sverige voro föga kända, hade först blifvit anlagda på
Gustafs egna gårdar, och deras användning spridd icke

allenast inom landet utan äfven i IS^orge. Skattläggnin-

gen af jorden förändrades så, att uppskattningen ej så-

som förut beräknades efter mantalet utan efter egovidden,

hvarigenom den som egde mer, äfven fick betala mer,

i stället att förut hvarje fuUstiten jordegare betalte lika.

I Westervik anlades ett kommgen tillhörigt skeppsbyg-

gen, husslöjden uppmuntrades, bönderna förbjödos att

nyttja "ondt rödt jern" för tillverkning af stål, "emedan
deraf blifva dåliga liar." — Handeln uppmuntrades,

Sveriges utrikes handel sysselsatte år 1559 62 skepp

till 3,000 lästers drägtighet. Man utförde jern, spiror,

master, öfriga trävaror, smör, talg, trän, lax, ål, hudar,

bockar och hästar. — Allmänna vägar upptogos, för att

sedan "på menige mans bekostnad och med deras till-

hjelp rj^mmas och rödjas." — Äfven till den allmänna

bildningen sträckte sig konungens omsorg; han uppmun-

trar tidt och ofta sitt folk till förvärfvande af kunskaper,

och underhåller på egen bekostnad ynglingar vid främmande

lärosäten, då skolorna hemma i landet ej förmådde upp-

fylla sin bestämmelse. Okunnigheten var också i all-

mänhet ganska stor. Ståthållare och höfdingar måste hålla
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en särskild person för att läsa och besvara konungens

bref, emedan ta af dem kunde göra det sjelfva. Föga
bättre var det bestäldt med sedligheten. Presternas

sätt att omlatta retbrmationen bestod mest deri, att de

gifte sig med sina hushållerskor för att lagfästa de af

dem födda barn. Upplösningen af do gamla kyrkliga

förhållandena, innan det nya hunnit stadga sig, verkade

i allmänhet ofördelaktigt på det husliga lifvet, i synner-

het var förhållandet beklagligt i gränspi-ovinserna. "De
skifta hustrur, som de byta hästar," säger konungen, som
sjelf ren i sina seder på allt sätt sökte motarbeta för-

derfvet.

Många minnen finnas ännu i behåll, som vitna om
huru Gustaf in i de minsta småsaker sökte undervisa,

råda och uppmuntra sitt folk. "På denna tid," skrifver

han till menige man i Upland, "niåga både menniskor och

kreatur om morgonen tidigt med god fred uppstå, och hvar

och en gå glad till sitt arbete och näring. Edra drängar

och pigor gå utan sorg, gladliga och fredliga ut i mar-

ken uppå deras arbete, sammalunda komma de om aftonen

glad ligen och med frid hem igen. Alla berg och dalar,

åkrar och ängar stå nu öfver allt väl tillprydda. —
Dock likväl (oaktadt friden, trefnaden och välmågan i

hus och hem) aren I så otacksamme och förstockade, att

1 sådan frid och god tid för en synnerlig Guds gåfva

och välsignelse ej bekänna vilje." Han talar derefter

nm, huru andra furstar och herrar tungt beskatta sina

undersåtar, hvad han för rikets bästa af sitt kammar-
gods utöst och förskingrat, huru litet han betungat sina

undersåtar, tänkande "att de sjelfve någon tacksamhet

tillbjuda skulle-," slutligen utdelar han några af sina ej

ovanliga hushållsråd, att de skulle "plantera humlegårdar,

bygga rior, dika åkrarne, rödja ängarne och ringa svinen."

Trots motståndet blef Gustafs oförtrutna verksamhet,

hans landsfaderliga omsorg till slut af folket erkänd, och

länge efter Gustafs död omtalades senare delen af hans

regeringstid såsom den lyckligaste tid, man i Sverige

mindes.



58 NYARE TIDEN.

5. Gustaf Wasas sista dagar. "Solen

sjunker".

Under det konungen på allt sätt sökte sprida tref-

nad, lycka och Ibrnöjsamhet i sina undersåtars hem,
skockade sig bekymrens moln inom konungaborgen. Hans
jilskade Margareta, hon som så väl förstått att öfverse

med hans tel, foga sig efter hans vilja och skingra sor-

gerna i hans dagliga lif, afled redan år 1551 på Tynnelsö
slott. Gustaf klagar att han känner sig ensam i verl-

den. Men än en gång hoppades han finna hemlifvets be-

hag i ett lyckligt äktenskap. Det var hans förra gemåls
systerdotter den adertonäriga Katarina Stenbock, en dotter

af riksrådet och ståthållaren i Westergötland Gustaf

Olofsson Stenbock till Torpa och Brita Lejonhufmid, som
Grustaf erbjöd att dela sin tron. Äktenskapet mötte till

följe af den nära slägtskapen mycket motstånd från pre-

sterskapets sida. "Det stridde mot Guds bud," sade de,

och erkebiskopen Laurentius Petri sökte på allt sätt afvända

konungens tankar från en så syndig förening. Men
Konungen stod fast, och bröllopet firades i Wadstena den

22 aug. 1552 *
i. Oaktadt sin ungdom gjorde den nya

drottningen till sin uppgift att för sin åldrige make fylla

hans trogna Margaretas plats och hon genomförde detta

beslut på ett sätt, som beredt henne ett lika ädelt som
aktadt minne.

Dä konung Gustaf kände sin lefnads afton nalkas,

kallade han ständerna att möta sig på en riksdag i

*) Man har utsmyckat Jetta komingeus frieri med en romantisk

berättelse lik deu, dä Svante Sture för Gustafs skull måste upjiofira

sin ungdomskärlek till Margareta Lejonliufvud, och beskrifvit huru

den unge Gustaf Johansson (Tre Rosor), måste afsäga sig sin tro

lofvade Katarinas hand och i stället gifta sig med hennes syster

Cecilia. Senare forskningar hafva likväl ådagalagt, att hela denna

romantiska historia är uuderstucken. Gustaf Johansson var, då konun-

gen friade till Katarina Stenbock, redan gift med Ingeborg Kristofers-

dotter (Röd), och det var först efter hennes död han trädde i äkten-

skap med Cecilia Stenbock.
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Stockholm. Den 25 juni 1560 voro rikets ständer för-

samlade på rikssalen. Den gamle konungen åtföljd af

sina söner Erik, Johan, Magnus och Karl, inträdde och

tog sin plats på tronen. Hertig Karl, den yngste af

sönerna och då blott nio år gammal, stod vid fadrens

knän, de öfriga stälde sig vid konungens venstra sida

hvar efter sin ålder. I ett rörande tal tog Gustaf för

12. Konung (iustaf I.

sista gången afsked af sitt folk. Han tackade Cfud

som genom honom befriat Sverige från främmande

välde. "Hvilken eller hvad man var jag," sade han,

"att sätta mig upp emot en slik mäktig konung, som

icke allenast regerade öfver tre konungariken, utan ock

med den väldige Kejsar Karl den femte och de förnämsta

furstar i Tyskland befryndad var. Men Gud har drifvit

verket och gjort mig till sin undersman och varit min
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tröst och hjelp i ett tyrtiåra regemente, hvars mödor
skyndat mig med grå hår till grafven; väl kan jag mig
förlikna vid konung David (här brusto honom tårar ur

ögonen), hvilken Gud af en herde gjorde till en rege-

rande herre ötVer sitt folk. Icke kunde jag mig den
äran föreställa, då jag i skog och öde fjell måste
sticka mig undan för fiendernas blodtörstiga svärd. Nåd
och välsignelse har både mig och eder rikligen veder-

farits genom Guds sanna ords kunskap och genom tim-

iig ymnighet som allestädes för ögonen är — Gudi
dess lof! — dock vill jag ej sky att bekänna mina fel:

hvad brist och svaghet som kunnat med mig vara uti

regementet måtte I som trogne undersåtar öfverse och för-

låta; jag vet väl att jag i mångas tanke varit en hård

konung-, dock varda do tider kommande, då Sveriges

barn gerna skulle vilja rifva mig upp ur mullen om det

i deras makt stode." — Till slut begärde han att stän-

derna ville godkänna hans testamente, och sedan detta

blifvit uppläst, gilladt och besvuret, uppstod han, tackade

dem som velat göra honom till en stamfader för Sveriges

konungahus, öfverlemnade regeringen till sin son Erik,

förmanade sina barn till endrägt, utsträckte välsignande

sina händer och tog så afsked af sitt folk.

Sju veckor derefter, den 14 augusti, samma dag då

Erik anträdde sin länge tillämnade resa till England,

nedlades den gamle konungen på sotsängen af "en brän-

nande skälfva och hetta samt med den sjukdomen diar-

rhea," säger konungens biktfader, mäster Johannes, som
tillika var hans läkare. Redan nyårsdagen samma år

hade konungen yttrat: "Detta år blifver mitt sista; jag

behöfver ej spådom af stjernorna, i min egen kropp har

jag de planeter som säga mig, att min tid ej blifver

lång." Isär kanonskotten från slottsvallen förkunnade Eriks

afresa, greps den arme fadren af en förskräcklig oro,

och måste på eftermiddagen intaga sängen. Isär den

tillkallade biktfadren började med ett tal om tålamodets

nytta, bad konungen honom tiga och i stället gifva

honom något som kunde hjelpa för en sjuk mage och

hans liksom brinnande hufvud. Med djup rörelse befalde

han att de för skuld insatte fogdarna skulle återfå fri-

heten, tillsade de närvarande för alla förkunna att han
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förlät sina fiender samt bad alla om förlåtelse, mot hvilka

han hade brutit. Under de tre första veckorna talade

han ofta och med ganska mycken styrka, förmanade sina

söner och yttrade ofta: "raenniska som menniska, när

skådespelet är allt äro vi alla lika." De trennc följande

veckorna tillbragte han i tystnad men, som det tycktes,

13. Gustaf Wasas bildstod.

utan svåra plågor. Ofta lyfte han händerna som till

bön. Hans drottning vek icke från hans sida. Natten
till den 29 sept., den sista han lefde, låg han i en
dödlik dvala, men på biktfadrens bön: "Tron I på
Jesum Kristum och hören mitt tal, så gifver oss något
tecken dertill," svarade konungen med hög röst "ja!"

Detta var hans sista ord. Han afled den 29 sept. 1560
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kl. ^ på morgonen. Hans lik nedsattes den 21 decem-
ber samma år i det derför afsedda grafkor i Upsala
domkyrka, der det ännu hvilar och som i vår tid blitVit

smyckadt med väggmålningar visande de märkligaste upp-

träden i hans händelserika lif. Hans bildstod, gjuten af

kanoner, tagna från Sveriges fiender, upprestes på Rid-

darhustorget i Stockholm och aftäcktes midsommaraftonen

1774 på 251:sta årsdagen af hans intåg i Stockholm.

Den föreställer konung Gustaf, med fotsid mantel, lager-

krans på hufvudet och spira i hand, gående från Riddar-

huset fram emot Slottet. På fotstycket läses en latinsk

inskrift, som på svenska lyder:

Åt GUSTAF EEIKSSON

FÄDERNESLANDETS, FKIHETENS, RELIGIONENS

HÄMNAEE OCH vÅBDARE,

FÖRST ÄDEL MEDBORGARE, SEDAN DEN BÄSTE KONUNG,

EGNADT AF RIDDERSKAPET OCH ADELN AR 17 73.

Till sin yttre menniska var Gustaf den förste af

medelmåttig längd med ljust hår, långt vackert skägg,

rak näsa, välformad mun, blomstrande kinder och så

växt "som en konstrik målare bäst kunnat måla honom
af" Han var vän af musik och kunde sjelf både spela

och sjunga. Af naturen var han utrustad med ett ovan-

ligt godt minne. Der han en gång färdats fram, miss-

tog han sig aldrig om vägen, och i de bygder der han

i sin ungdom vistats, mindes han ej blott bj^arnes utan

äfven böndernas namn från den tiden. Till sina seder

var han ren och i sitt äktenskapliga lefv. rne oförvitlig.

Han var ock gudfruktig, om än hans höga ande var fri

från all trälaktig fruktan, och öfver sin samtid stod han

vida. Mäktigt har han ock för kommande tider ingripit

i Sveriges öden. "Han har lefvat," säger Geijer, "för

många slägten.

"

Ett föredöme för andra, var han det äfven i sitt

husliga lif Inom konungaborgen gick det alltid, då tid

och omständigheter medgåfvo, muntert och gladttill. Hvarje

dag efter middagen var en timme anslagen till dans och

förströelser. Hvar annan eller hvar tredje dag red konun-

gen ut med sina hofmän och fruntimmer på jagt eller
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annan förlustelse. Hvarje vecka hölls en faktskola, på
det den unga adeln skulle få ölVa sig såväl i fäktning

som ock i andra krigiska idrotter. Belöningen tor den
segrande bestod i ringar eller perlkransar och törsta

dansen med en "jungfru af hofFruntimret. " Konung Gu-
staf höll gerna gästabud, och allting var då efter tidens

sed rundligt tilltaget i både mat och dryck. Ar 154H

gjorde konungen på en gång fem bröllop på Stockholms

slott, då hans svåger herr Sten Eriksson Lejonhufvud gifte

sig med Ebba Månsdotter Lilliehök, hans systerson Per
Brahe med Beata Stenbock, riksrådet Axel Bielke med
Elsa Posse, riksrådet Karl Holgersson Gera med Kri-

stina Xilsdotter Ferla, samt Klas Göransson Stjernsköld

med Maria Nilsdotter Grip. Ar 1547 efter riksdagen

i Strengnäs, då konung Gustafs anordning af län åt

sönerna af ständerna Wifvit gillad, tillstälde konungen ett

stort gästabud på Gripsholm, hvartill han inbjudit rikets

samtliga rådsherrar och "andre gode män." Drottning

Margareta bar sjelf in konfektyrerna, Gustaf dryckes-

varorna. Konungen drack herrarne till, bad dem göra

sig lustiga och glada, tackade dem för att de erkänt

hans söner för arfvingar till Sveriges krona och lofvadc

pä deras vägnar, att de och deras barn efter dem städse

skulle låta rikets män all gunst vederfaras och sjelfve

bevisa sig som hulda, trogna och rättrådiga herrar. Gästa-

budet räckte i nära Qorton dagar.

Undersåtens lefnadssätt är vanligast en återspegling

i smått af lifvet och sederna i konungaborgen. Så var

det äfven i konung Gustafs tid. Mycken enkelhet rådde

i hvardagslag, prakt och öfverflöd vid högtidliga till-

fällen. Eör beqvämlighet och trefnad inomhus gjordes

i allmänhet ganska litet, och våra förfäders behof i detta

fall voro icke stora. Möbleringen äfven i förnäma hus

den tiden var enkel. Sängarne voro ännu som fordom

väggfasta och mycket stora. De långa borden utefter

väggarne och bakom dem de bastanta väggfasta bänkarne,

i bästa fall af ek, voro ännu den enda möbleringen. De
guldstickade mattorna utgjorde högtid spi^ydnader. Ser-

veringen vid bordet var ej särdeles riklig. Alla rätterna

vid gästabudet åtos på samma tallrikar, och knif, gafiFel

och sked måste hvarje gäst medföra. Blott dryckeskär-
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len voro många och dyrbara. Man åt middag kl. 10,

qvällsvard kl. 5, kl. 9 gick man till säng8, men steg

bittida upp. Klädseln var dyrbar, men varaktig: mormor,
mor och dotter buro olla hvar efter annan samma helg-

dagsdrägt. Qvinnornas drägt tyckes något liknat nuti-

dens: uppstruket hår, långa tätt åtsittande klädningar

och höga spetskragar. Karlarne nytjade vida rockar,

knäbyxor, håret kort och långt skägg. I de förnämares

salar brunno talgljus, i den ringares hydda åter bestods

intet annat ljus än det från torrvedsstickorna på spiseU

hällen. — Man gjorde äfven de längsta resor vanligen

på hästryggen, vagnar brukades sällan och kunde knapt

brukas i brist på farbara vägar. Den första täckta vagn
infördes hit först i Johan den tredjes tid. Om bildnin-

gens tillstånd i landet hafva vi redan talat; att denna
ej stod högt är ju naturligt, men i öpppen ridderlighet

och flärdlös enkelhet torde följande tider af Gustaf den

förstes tidehvarf hafva mycket att lära.

6. Erik och Johan.

Underrättelsen om fadrens död träffade Erik, stadd

på resa i friareärender till England. Samma dag som
den gamle konungen insjuknade, hade Erik under kano-

nernas dån lemnat

Stockholms hamn;
då dödsbudskapet

mötte honom, var

han kommen till

Elfsborg. Om han

haft några hemliga

afsigter dolda bakom
den uppgifna afsig-

ten att resa till Eng-
land, är. ej lätt att

säga. I Elfsborg låg

den rikt ntrustade svenska flottan lör sin nye herres

räkning, och i Götaland hade han upptagit ett frivilligt

sammanskott af flere tusen mark silfver, stort nog "för

att föra ett måttligt krig." Sannolikt var det redan

14. Hertigljg krona.
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nu fruktan for brödren hertig Johan, som gjorde att

Erik ville på förhand försäkra sig mot alla möjligen

inträffande händelser, likasom denna fruktan blef icke

blott bestämmande för Eriks framtida öde utan kan an-

ses som en ledtråd vid bedömandet af hans karakters-

utveckling och handlingssätt i allmänhet.

Född 1533, var den unge konungen vid sin fadters

död tjugusju år gammal. Liksom alla konung Gustafs

barn hade han fått en synnerligen vårdad uppfostran.

Han var väl hemmastadd i språk och matematik, egde

grundliga insigter och

dermed följande fri-

sinnade åsigter i reli-

giösa frågor; var

konstälskare och icke

oskicklig i de sköna

konsternas utöfning.

Man eger ännu fri- ^^g
handsteckningar af ho-

nom, hvilka vitna om
både anlag och för-

måga-, han skötte

väl den tidens vanliga

instrument, lutan, och

om än hans skaldskap

på senare tider icke

utan skäl blifvit satt i

tvifvelsmål, så har

man ändock bevis för

att han eerde stor lätt-
u i. i.i. ii. 1

• 15- Erik XIV.
het att uttrycka sma
tankar både i tal och skrift. Till hans olycka motsvarades

ej dessa förträffliga egenskaper af den inre förädling,

som ensam gör menniskan fullständig; fast heldre voro

de mer ett skimmer, som möjligen bländade den ytlige

betraktaren men ej gerna kunde ingifva det förtroende,

den fasta tillit, som fordras af den djuptänktare granska-

ren, eller som inför efterverldens dom håller profvet.

Olyckligt ock att detta i sig sjelf ljusa förstånd fördunk-

lades af misstrons och vällustens onda makter, tills det
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till slut omtöcknades af vansinnets mörka dimmor och
nedsjönk i förtviflans natt, hvarur det löstes först af döden.

Vid underrättelsen om sin faders död beslöt Erik
uppskjuta sin resa till England. Från P]lfsborg återvände
han till Stockholm, men resan upptog ej mindre än tvcnne
månader, ty hvar han färdades fram, hade han stämt
fol4iet sig till mötes och mottog af dem hyllningsed.

Slutligen den 30 november höll han sitt högtidliga intåg

i Siockhoim.

Sällan har en konung mottagit regeringen under
ljusare utsigter än Erik. Riket hade fred och vänskap
med alla sina grannar; visserligen var efter Kristian

den tredjes död och den unge konung Fredrik den
andi-es tronbestigning i Danmark (1559) förhållandet till

detta rike mer spändt än förut, enär den nye konungen
upptagit tre kronor i danska riksvapnet, yttrande att

den som förmådde derur utskrapa dem, "skulle hafva

skarpa tänder och klor." Men i händelse af ett freds-

brott egde konung Erik en välrustad krigsmakt på om-
kring 20,000 man, en stark flotta, som i det sedan ut-

brytande kriget mot Danmark visade hvad konung Gustaf
gjort för Sverige såsom sjömakt; skattkammaren var

full ; för handel och näringar voro nya vägar öppnade,

och folket, sedan länge vandt att umbära och föi-saka,

hade från Gustafs dagar lärt sig att akta konungamakten
och med tillit vörda konungahuset.

Det enda moln som vid Eriks äntrade till regerin-

gen fördystrade utsigten för framtiden var förhållandet

mellan konungen och hans bröder. Den gamle konungen

hade icke förbisett detta, men hans farhågor gälde egent-

ligen Erik och högadeln. För att åstadkomma en mot-

vigt både å ena och andra sidan, hade Gustaf tilldelat

hertigdömen åt sina yngre söner under den regerande

brödrens länsöfverhöghet. Hans afsigt var å ena sidan

att göra hertigarna mäktiga nog att motstå Eriks fruktade

tilltag, å andra sidan att göra bröderna tillsammans

starka nog att tillbakavisa adelns möjliga stämplingar

mot "Wasahuset och arfföreningen. I enlighet med konung

Gustafs bestämmelser erhöll Johan redan under sin faders

lifstid Fmland i förläning, Magnus fick Östergötland och

Dal, och Karl skulle enligt konungens testamente hafva
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Södermanland, Nerike och Wärmland, ehuru han ej tillträdde

detta sitt hertigdöme under Eriks regering.

Redan vid arfskiftet efter fadren yppade sig oenig-

het mellan Erik och hans brödei*. "Det vore nogsamt
bekant,'' skrifver Johan till Erik, "huru flitig deras

salige fader varit att samla egodelar åt sina barn-, lik-

väl vore i hans sista vilja ingenting torordnadt h var-

ken om den rikedom han efterlemnat i barskatt freda

penningar) och lösören eller om hans många sköna arfve-

gods, s&ni nu vore deras rätta arf^ ehuru den aflidne ko-

nungen låtit räntan deraf ingå till rikets drätsel." Erik

hade tor att vinna adeln på sin sida redan åt densamma
återgifvit hvad konung Gustaf med mindre skäl tillegnat

sig af kyrko- och klostergods, som förut tillhört adliga

slägter. Af det öfriga medgaf han ej skiftning af sådana
gods som egentligen borde tillhöra Sveriges krona, såsom
de af forna konungar bortskänkta klostergodsen o. s. v.

Men den svåraste frågan rörde hertigdömena. Om gräns-

skilnade,n mellan hertigarnas och konungens makt fans

intet närmare bestämdt i Gustafs testamente. Det vill

synas, som hade han tänkt sig att hans söner af ett

gemensamt intresse borde förmås till enighet och att

de i medvetandet af gemensam ansvarighet för arfför-

eninerens upprätthållande i farans stund skulle tcirena sin

makt för att värna sin faders verk. "Men" — säger

den store Gustaf Adolf — "derutinnan allena har konung
Gustaf felat, ty brödrasamdrägt är ock sällsam att finna,

och sällan finnas makt och enighet på ett ställe. Dessa
herrar voro för mäktiga undersåtar."

Hvad konung Gustaf lemnat obestämdt företog sig

Erik att bestämma genom ett af honom sjelf uppsatt

betänkande som förelades rikets ständer på en for detta

ärende sammankallad riksdag i Arboga den 15 april 1561.

Betänkandet vann utan motstånd ständernas bifall och

äfven hertigarnes närmaste slägtingar, såsom Svante Sture

och Sten Eriksson Lejonhufvud m. fl. uppträdde på konun-

gens sida, "besinnande huru mycken oro och obestånd

skulle uppkomma, om ej konungen egde tilli'äcklig makt
äfven inom hertigdömena och öfver hertigarne." Slutet

blef att hortigarne måste underskrifva Arboga artiklar,
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"ehuru många giller och snaror än funnos i dem, hvar-

med konungen kunde dem när som helst besnärja."

Vid sin tronhestigning hade Erik skickat sändebud
till Johans hertigdöme Finland att taga trohetsed af"

Finnarne, men med befallning att detta skulle ske hem-
ligt, och utan Johans vetskap. Detta lyckades likväl

icke, t)' Johan, som uppsnappat sändebudets afsigt, skic-

kade genom dag och natt ett annat bud till Abo med
befallning att förhindra Eriks sändebud att utföra sitt

uppdrag. Efter Arboga artiklar måste emellertid Johan
underkasta sig konungens vilja, men nya anledningar till

fiendskapens underhållande läto icke länge vänta på sig.

— Vi ha redan omtalat, det Johan för de tjenster, han

visade Erik i fråga om det engelska giftermålet, betin-

gat sig som återtjenst att Erik skulle understödja Johans

planer på Lifland. Men sakerna hade under tiden för-

ändrat utseende. Erik ville för Sveriges krona nu sjelf

taga i besittning samma länder, till hvilka Johans äre-

lystna planer sträckte sig för egen räkning.

Sådana voro således utsigterna vid den unge konun-

gens tillträde till regeringen ; en välrustad krigsmakt,

en full skattkammare, fred med rikets grannar, enighet

ännu så länge inom landet och nedanom konungaborgen

trohet mot konungahuset, men inom detta ett hemligt

hat som glödde under yttre ärebetygelser liksom en

hemlig eld under askan.

Den 29 juni 1561 firades konungens kröning i Up-
sala med en dittills i Sverige osedd prakt. Utom det

att tecknen till den konungsliga värdigheten, kronan,

spiran och äpplet voro nya bestälda från Holland, prun-

kade konungen och hans systrar i nya med guld och

ädelstenar sirade drägter, hvarjemte för högtiden voro

införskrifna flera kistor med perlor, dyrbara Qädrar,

välluktande vatten, viner, m. m. Inbjudna främmande
furstar gåfvo ökad glans åt kröningsfesten. Allmänheten

förplägades rikligen och roades med att åse sällsynta

djur som Erik för tillfället införskrifvit: kameler, lejon,

leoparder, etthundra kaniner o. s. v. Till förhöjande af

ståten och till minskande af afståndet mellan hertigame

och adeln införde konungen vid detta tillfälle grefve- och

/nÄ^re-värdigheterna. Trenne grefvar utnämndes ur

rikets mest lysande slägter, nämligen Svante Sture, Per
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Brahe och Gustaf Johansson Ros, Kristiua Gyllenstiernas

son i hennes andra gifte med Johan Turesson Ros. —
Konungen satte sjelf gretiiga kronor på deras hufvuden

och rörde med rikssvärdet vid deras venstra axel sägande:

"strider manliga tor konung och tadernesland." Derelter

upphöjdes nio herrar till friherrar, bland dem 'S'^;^ Eriks-

son Lejmihufoiul, Gustaf Olofsson iStmboek, dennes son £rik

(histafssmi samt Klas Kristersson Horn. Sedan äfven dessa

erhållit sina kronor, utropade rikshärolden: "En är Sve-

riges, Götes och Wendes konung, och fastän 1 sen

många kronor blänka för eder, må ingen taga det så som

skulle mer än en konungslig krona finnas." Liksom her-

tigarne hade sina hertigdömen, fiirlänades de nyupp-

höjda herrarne större och mindre områden under namn
af (jrefve- och friherrskap. Så erhöll Svante Sture Wester-

vik och Stegeholms slott med 54 hemman, Per Brahe

Wisingsö, Gustaf Johansson Bogesund o. s. v. — Tjugo

herrar dubbades till riddare, och festligheterna räckte i

sex dagar. Aret derefter hugnades adeln med någon

nedsättning af russtjeastskyldigheterna och stadtästande

;if den så kallade säteri-friheten: en grefve egde härige-

nom att vid- beräkningen af russtjensten undantaga tre

gårdar, en friherre två och en adelsman som hade flere

gårdar, den gård, han sjelf bebodde, en frihet som lik-

väl förmodligen icke var ny utan funnits redan i konung

Gustafs dagar;*) ytterligare lades grunden till den s. k.

laduyårdsfriheten genom det stadgandet, att adelsmännen

utom sätesgårdarne fingo undantaga hx^ar sin närmast belägna

utgård eller som det då för tiden kallades landbogård.

Dessa ovanliga nådeyttringar mot adeln voro til-

lika misstroendeuttryck mot hei-tigarna, konungens brö-

der. Eriks misstänksamhet — ett arf från både fader och

moder — hade tidigt utvecklat sig och uppjagades allt-

jemt af samvetslösa gunstlingar. När fruktan föll på
honom, sökte han i stormande nöjen döfva sin oro och

dränka sina farhågor i skummande vin. Redan under

fadrens lifstid, under Eriks vistelse i Kalmar, hvilket han

såsom tronföljare af lädren erhållit i förläning, fördes

ett i högsta måtto bullersamt lif, dervid "utstungna ögon,

*) Att. siiterifriheten icke var någou ny af Erik ät adeln beviljml

föruiåu utuu antagligen funnits förut, se Forssell, Sv. lure Hist. 1

del. 1 afdelu.
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afslagna armar och ben voro ingenting ovanligt." Men
med detta lättsinne blandade sig en ej ringa grad af

tätauga, af hvilken, liksom af hans misstänksamma lynne

hans gunstlingar klokt begagnade sig. Den mest rykt-

bare bland desse var Göran Persson såväl för sitt oin-

skränkta inflytande hos sin konungslige herre som för sina

egna vexlande öden. Denne rikt begåfvade men farhge man
hade först blifvit anstäld i tjenst hos konung Grustaf men
af honom sedermera bortkörd. Man påstår till och med att

Gustaf dömt honom till döden men förvandlat straffet till

landsflykt. I stället för att lemna landet begaf sig Gö-

ran till Erik i Kalmar och blef der mycket väl upptagen.

Någon likstämmighet i tänkesätt hade väl från början för-

enat dem båda, ty Göran Perssons tankar om konung
Gustaf voro ej de bästa, hans ord ej heller, hvarom följande

yttrande af gamle Björn Pedersson (Bååtj kan lända som

intyg: "vet ni, Göran Persson," — sade den gamle kri-

garen — "det är orätt att så klandra gamle kung Gösta

;

ni gör det af arghet och bär er åt som hundarne, hvilka

gläfsa på månen: den har väl sina fläckar, dem ni ut-

skriker, men den är likväl ett Guds mästerstycke." —
Sjelf af låg börd fhan var prestson från Sala i West-

manland) betraktade Göran Persson med ovilja de mäk-

tiga slägterna i landet samt underhöll oaflåtligt Eriks

misstroende såväl mot dem, som mot hertig Johan.

Bland Eriks öfriga omgifning är för öfrigt att märka
hans forne Vöxaxe, Dionysius Beurrem*). Såsom Eriks hand-

ledare hade han efterträdt den förut omnämnde Georg
Norman och upphöjdes, sedan Erik uppstigit på tronen,

till riksråd och öfverräntmästare :
— vidare Charles de

Mornay, till hvilken vi framdeles skola återkomma, m. fl.

mest utlänningar eller infödda Svenskar af lägre börd.

Den ende af förnämare härkomst, som vann Eriks när-

mare förtroende var Nils Gyllenstierna, som upphöjdes till

rikskansler och skickades till England att leda Eriks

frieri till engelska drottningen.

Genom konung Gustafs frånfålle, hade dessa gifter-

målsplaner väl blifvit afbrutna men icke öfvergifna. Först

hade Nils Gyllenstierna och Beurreus blifvit afsände till

*) FöJJ fransman Deuis Burrey.



ERIK OCH JOHAN. "? 1

London för att tillkännagifva konung Gustafs död och

fortsätta Eriks giftermålsanbud, derefter afsändes I^i/s

Sture, grefve Svantes cäldste son, och till slut beslöt

konungen" att sjelf resa. På en flotta af fjorton skepp
afseglade han från Elfsborg d. 1 sept. 1561, åtföljd af

hertig Karl samt grefvarne Brahe och E.os. Men en

häftig storm i Nordsjön tvang dem att vända om. Under
tiden hade hans oroliga sinne börjat lyssna till andra
giftermålsförslag. Så hade man från Frankrike föreslagit

honom giftermål med den unga och sköna franska enke-

drottningen Mariu SUcart, som tillika var drottning i

Skottland och med skotska kronan förenade anspråken

på Englands tron. Samtidigt föUo hans tankar på prin-

sessan Renata af Lothringen, Kristian den andres dotter-

dotter, men ehuru från Skottland och Lothringen an-

kommo ej ogynsamma svar, hade Erik sjelf ändrat tan-

kar och med sitt val för en tid stannat vid prinsessan

Kristina af Hessen. I de tre första af dessa giftermåls-

förslag var det ärelystnaden och fåfängan som spelade

hufvudrolen. Med frieriet både till Elisabet och Maria
Stuart åsyftade han Englands krona, ehuru på alldeles

motsatta vägar; med Renata af Lothringen åter skulle

Kristian den andres anspråk på Danmark och Norge
komma honom till godo.

Att han vid sina frierier dock ej lemnade det person-

liga tycket alldeles åsido synes af hans befallning till sina

sändebud i Tyskland att gifva honom en noggrann be-

skrifning på den lothringska prinsessans utseende och

egenskaper: "om hon vore frisk, dägelig och välväxt,

icke mycket mager och sperrlemmad, hvitlett med oför-

falskad färg; stötte ock håret något i svart, så läge e'

makt derpå, endast hon kunde behaga i förenämnda styc-

ken, vore med goda seder och åthäfvor begåfvad samt
icke spotsk utan lustig."

På sina giftermålsplaner förslösade Erik en stor del

af de skatter konung Gustaf samlat. Redan 1561 begär
han att få låna af Johan, "emedan intet jnera vore för

handen," innan det ännu återstående silfret blefve myn-
tadt. I synnerhet användes på engelska frieriet oer-

hörda summor. Då rikskansleren Gyllenstiema i decem-
ber 1560 afsändes till England, medförde han som skänk till
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Elisabet aderton skäckiga hästar samt flera kistor omyntadt
guld och BiltVer. För sin egen resa till England 1561
lät Erik förfärdiga öfver hundra de dyrbaraste klädningar.

Det länge herskande spända förhållandet mellan Erik
och hans broder Johan Öfvergick omsider till fullkomlig

brytning på samma gång som Sverige hemsöktes med
krig från tvenne håll. Närmaste anledningen såväl

till den förra som till de senare låg i de lifländska för-

vecklingarue. I trehundra år hade Svii/rdsriddarues orden

beherskat länderna Estland, Lifland och Kurland, men
hade nu omsider i Ryssarne funnit öfvermäktiga och far-

hga grannar. Då ryske czaren Ivan Wasiljewitsch hotade

orden med fullständig undergång, hade ordens härmästare

Gotthard Kettler gifvit sig under Polen mot vilkor att han
skulle till Polen afträda Lifland men behålla Kurland
såsom län af polska kronan. Deremot hade Estland med
Reval samt erkebiskopen af Riga underkastat sig Sve-

rige mot löfte om dess beskydd mot Ryssaraes fram-

fart. Men äfven på dessa länder gjorde Polen anspråk.

Johan tillrådde Erik att söka förbindelse med Polen mot
Kyssland, men Eriks politik tog en alldeles motsatt väg.

Då han ej till Polen ville afträda de länder, som under-

kastat sig hans beskydd, uppstod ett polskt krig, som
fortgick under Eriks hela regeringstid. I april 1561
öfversände Erik till Reval Klas Kristerson Mom, som tog

staden i besittning för Sveriges räkning. I Juni månad
gaf sig äfven den estländska adeln under Sveriges lyd-

nad. Härigenom höll Sverige på att få ett krig med
Ryssland, som endast afvärjdes derigenom att båda rikena

hade en gemensam fiende i Polen. — Men äfven en

fjerde gjorde anspråk på Estland. Den unge danske

konungen Eredrik den andre hade för att blifva qvitt

sin bror hertig Magnus' anspråk på Slesvig och Holstein,

för honom öppnat utsigt till besittningar af länderna på
andra sidan Östersjön. Sverige lyckades emellertid bi-

behålla sitt b3'^te; detta var första steget på eröfringarnes

bana, begynnelsen till en tid då Svei'ige upplyftes till

en stormakt i Europa, men det var oekså början till för-

ödande krig, som varade i hundrasextio år. Till Sveriges

framgångar i det lifländska kriget bidrogo mycket de

skickliga fältheri-ar det hade att uppställa, såsom den
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nyss nämnde Rlas Kristersson Horn, hans farbroder Henrik

Klasson och dennes son Karl.

Utbrottet af oenigheten mellan Erik och Johan
föranleddes af den senares giftermål. Redan under ko-

nung Gustafs tid hade fråga varit å bane om gittermål

mellan hertig Johan och polska prinsessan Katarina af

Jagelloniska huset, konung Sigismunds syster. En polsk

grefve, af Teczin, hade strax efter Eriks kröning kom-
mit till Stockholm för att afhandla detta giftermålsför-

slag och söka bilägga de med Polen uppkomna stridig-

heterna om Lifland. Samtidigt friade ryske czaren Iwan
AVasiljewitsch till prinsessan Katarina, men det svar han
tick, kunde ej gerna väl behaga den stolte Ryssen. Han
hck nämligen i stället för ja-ordet sig tillsändt ett hvitt

sto, utstyrdt i bruddrägt. Härjande inföll han i Polen

för att hämnas, och ett bittert hat upptändes hos honom
såväl mot polska konungahuset som mot den lycklige

friaren hertig Johan. Denne hade på framstäld begäran

erhållit Eriks bifall till det polska giftermålet jemte en lyck-

önskan till de utsigter, som derigenom öppnades för honom
till Polens konungakrona. Erik hade till och med skrifvit

ett rekommendationsbref till polske konungen för Johan.

Men då krig mot Polen hotade att utbryta, begynte Erik

blifva tveksam och återtog sitt redan gifna bifall.

Emellertid hade Johau, som fruktade en sådan sakernas

vändning, redan rest öfver till Danzig för att hemta sin

brud. Han blef af Erik kallad tillbaka, men hörsammade
ej kallelsen utan fortsatte resan inåt Polen och firade

i hast sitt bröllop utan all ståt i Wilna den 4 okt.

15G2. Redan denna ohörsamhet mot Eriks bestämda
befallning måste förtörna konungen, men hans vrede

ökades ännu mer, när han fick kännedom om giftermåls-

kontraktet, hvarigenom Johan så godt som slutit form-

ligt förbund med rikets fiender. Enligt polska konun-
gens begäran lät Johan sin gemåls morgongåfva 32,000
gulden och hennes mödernearf oO.CKX.) dukater innestå

hos sin svåger, hvarjemte han lånade honom 125,000
daler i silfver af konung Gustafs hopsparda silfverskatt

mot pant af sju slott i Lifland, bland dessa Weissmstein

,

som just då belägrades af Eriks trupper. Efter firad för

-

målning skyndade han till Abo, och bjöd Erik på heni-

Svensl- historia. II. 4
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komstöl; men då han fick veta att Erik var betänkt på
att bestraffa honom som förrädisk och upprorisk under-

såte, tog han vid Hindersmessan i Abo hyllningsed af

Finna rne och höll till dem ett tal, slutande med begäran
att "de redlige Finnarne ville göra honom godt bistånd

mot hans bro^ders orättvisa och öfvervåld." Derefter be-

fästade han Abo slott starkare än förut och begärde hjelp

af sin svåger, konung Sigismund i Polen. Under sådana
förhållanden dröjde ej Erik att gripa till kraftigare mått
och steg. Johan anklagades af konungen sjelf inför de

den 1 juni 1563 i Stockholm sammanträdande ständerna

och dömdes "som riksförrädare skyldig att mista lif och

gods, så framt ej konung Erik af synnerlig gunst och

nåd ville honom någon skoning bevisa." En krigsstyrka

öfversändes till Finland, Abo slott intogs och Johan för-

des med gemål och tjenare fången till Stockholm. Under
färden genom Söderström måste Johan sitta uppe på
däck och åse de stegel och hjul resta på de kringlig-

gande bergen, der hans afrättade tjenares kroppar voro

uppspikade. "Se der mina trogna vänner," utropade

han, och tårarne strömmajde från hans ögon. Hans från

Finland medförda tjenare hade af Göran Persson blifvit

anklagade inför den nyligen inrättade honungens nämd, de

flesta dömda till döden samt afrättade. Ofver hundra
steglade kroppar, heter det, sågos på Södermalmsbergen.

Nu skulle Johans eget öde afgöras. Hans anhö-

riga vände sig till Erik med enträgna böner, att hans

fångne broder måtte blifva skonad till lifvet. Gröran

Persson åter rådde konungen att göra honom oskadlig,

dock till ett brodermord var Erik icke i stånd. Johan för-

des till Gripsholms slott, dit Göran Persson följde honom.

Han blef väl förvarad, men mildt behandlad. Rummet
der han hölls fången, var stort och ljust med vacker

utsigt öfver en fjärd af Mälaren. Att förkorta tiden

lemnades honom böcker, konungen skickade honom sjelf

Ovidius och Piutarchus samt Boccaccio i tysk öfversätt-

ning. At hans gemål lemnades fritt att välja mellan ett

kungligt slott till vistelseort och furstligt underhåll eller

att följa Johan i fängelset. Hon uppvisade inskriften

i sin vigselring; "NU nisi mors" *) och följde sin gemål

*) Intet utom döden.
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till Grripsholm, der båda makarne tillbragte fyra år.

Hertiginnan fick ibland under bevakning promenera i

trädgården, hertigen måste iorblifva i sitt rum.

Genom Johans fängslande trodde sig Erik halva

brutit med dennes hela möderneslägt. Misstroendet och

fruktan lemna honom nu aldrig någon ro, och hans

lågsinnade gunstlingar försummade ej tillfället att under-

hålla hans fruktan. Redan nu, kan man säga, börjar

den vändning i hans öde, som skulle få ett sä sorg-

ligt slut.

7. Nordiska sjuårskriget.

(1563—1570.)

Såsom förut är nämdt, hade genom Kristian den
tredjes död utsigterna till fortfarande fred och vänskap
med Danmark betydligt förmörkats. Detta hade äfven

utgjort ett af de bekj^mmer, som fördystrade konung
Gustafs sista dagar; men nu, då tvenne unga furstar,

hvarandra lika i ärelystnad, bestigit de nordiska rikenas

troner, kunde kriget knapt längre undanskjutas. För
att liksom utmana Sverige hade danske konungen upp-

tagit Sveriges vapen tre kronor i danska riksvapnet,

hvarpå Erik svarade med att i svenska vapnet insätta

Danmarks riksvapen. Dertill kommo Danmarks anspråk

på Lifiand samt personliga förolämpningar mot Erik från

Danmarks sida, i det de sändebud, som blifvit skickade

för att fria för Erik i Hessen, qvarhöllos i Köpenhamn.
Eu svensk flotta som under Jakoh Bagges befäl afgått

för att hemta Eriks brud, träffade danska flottan vid

Bornholm. Här kom det till ett sjöslag som slutade med
Danskarnes nederlag. Hedan vid tredje skottet hade
stormasten på danska amiralskeppet flugit öfver bord.

Detta och tvenne andi"a skepp blefvo tagna, amiralen

Brockenhusen och sexhundra man fångna. Vid sin åter-

komst till Stockholm belönades Baggen af Erik med ett

lysande triumftåg, i hvilket danska fångarne gingo par-

vis sammankedjade, med rakade hufvuden och hvita käp-

par i händerna, företrädda af konungens hofnarr Her-
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kules ^) som spelade fiol. Med sjökriget vid Bornholm

1563 började det s. k. nordiska sjuårskriget, som biet i

U. Pä Jakob Bagges fartyg un.ler sjöslaget vid Bornbolm.

hög -rad olycksbringande for nordens folk. Det följdes

na at^ krigstorklaringar af Danmark och Liibeck, hvilken

•) Så benäma efter det dauska ainiralskeppet.
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stad Erik förbjudit att handla på Narva. Sjökriget var

det ärofullaste, Sverige någonsin fört, landtkriget åter gick

i allmänhet mindre lyckligt för Svenskarne. Det bestod

till större delen i härjningar som å ömse sidor föröfvades

med den vildaste grymhet och der det redan gamla
hatet mellan Svenskar och Danskar pä det förskräckli-

gaste sätt gaf sig Inft, men tillika hemtade ny näring.

Kort efter krigsförklaringen mötte svenska flottan de

förenade danska och liibska flottorna vid Öland den 4
aug. En skarp strid föreföll men utan åtgjord fördel åt

någondera sidan. Aret derpå i maj månad, då svenska

flottan af storm blifvit skingrad, mötte Bagge med sitt

amiralskepp Mars Jutehataren eller Makalös, som förde

200 kanoner, samt tvenne andra fartyg •Svanen^ och Ele-

fanten, hela den danska och liibska flottan. Äter upp-

stod en förtviflad strid; Makalös sprang i luften med
kanoner och manskap, och dess tappre befälhafvare blef

tillfångatagen och förd till Köpenhamn, dar han hölls fången

i sju år, men för öfrigt blef väl behandlad. Till öfver-

befälhafvare för svenska flottan nämndes efter honom den
från kriget i Lifland ryktbare KJas Kristersson Horn. Han
skéirdade nu till sjös än större ära än han förut vunnit

till lands, slog danska och liibska flottorna i en ny strid

vid Öland aug. 1564, vid BucJwto på mecklenbnrgska
kusten den 4 juni 1565 samt slutHgen den 7 juli samma
år mellan Bomlvohn och Riigen. Ar 1566 var svenska

flottan 68 fartyg, den förenade danska och liibska blott

34; fälttåget, ärofullt för Svenskarne, slutade redan i

augusti, då Horn, efter en strid under Gotland, såsom
ensam herre i Östersjön återförde sin segrande flotta till

Elfsnabben utanför Stockholm. Samma år afled Horn af

pesten. Hans lik nedsattes i koret i Upsala domkyrka
bredvid Gustaf Wasas.

Landtkriget företer ej så lysande bragder å Sven-

skarnes sida. Ar 1564 inföll Erik i Bleking; ZycMy och

Ronneby intogos, det sista under ett blodbad, "så att vatt-

net i elfven vardt rödt som blod." Hela Bleking härjades,

så att, enligt ett konungens bref, vid årets slut i hela

landskapet funnos endast några få bönder qvar, hvarför

Smålänningarne uppmanades att flytta in der i landet och

taga hemmanen i besittning, då de skulle få dem till arf
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och eget. Följande året 15(J5 eröfrades af Svenskarnc
Varberg den 15 sept., men den 20 derpå följande oktober
led svenska hären ett bet3^dande nederlag vid Svarterå

af den tappre danske härföraren Daniel Rantzau. Den
svenske fältherren Jakoh Kådesko skylde nederlaget på
Nils Sture, ehuru han i ett bret till Sturen sjelf yttrat

sig helt annorlunda. Dessa strider jerate ett härjande

infall af Danskarne i Småland och Vestergötland samt
deras eröfring af Elfsborg äro de m/irkvärdigaste händel-

serna under landtkriget.

(olyckorna under kriget hade gjort allmogen i gräns-

landskapen uppledsen vid krigstjensten, så att den undan-
dragit sig åtskilliga af konungen utgifna befallningar. Med
anledning häraf uppdrog Erik åt Nils Sture att utkräfva

böter af de bönder, hvilka icke fullgjort sin dagsverks-

skyldighet vid Varbergs slottsb)^gnad och att, om de ej

betaide, bränna deras byar och härja deras fält. Då Sture

vägrade att efterkomma dei-sa grymma befallningar, stäm-

des han och anklagades af (jöran Persson för "försum-

melse" i sin tjenst. Efter ett kort törhör föll domen.
"De fattige männen" i konungens nämd (de kallade

sig sjclfve så) kunde ej fria hans lif, "med mindre

än kungl. majestät ville honom af synnerlig gunst

benåda." Emellertid blef han skonad till lifvet, men
måste underkasta sig en skymf, om hvilken han sjelf

yttrar: "jag drack en dryck i Stockholm, som förtärer

sinnet, glädjen och all min välfärd i verlden." På en

skabbig häst och med en tjärad halmkrans på hufvudet

fördes han genom Stockholms gator under utrop att man
här såg en fosterlandets förrädare. Soldaterna åter vit-

nade annorlunda: "herr Nils Sture," sade de, "hade för-

hållit sig som en ärlig Svensk mot fienderna." Kort

derefter återfick Sturen konungens nåd och skickades

såsom hans sändebud till prinsessan Kenata af Lothringen.

Men skymfen var derföre å den förorättades sida icke

glömd: "jag hoppas en gång kunna försvara mig bättre

än med bref och sigill," skrifver Sturen till sina föräldrar.

Inom den tidrymd i vår historia, som bär konung
Eriks namn, samlar sig, när man betraktar honom såsom

offentlig man, det goda i början och det onda i slutet af

hans regering. Flera af de styrelseåtgärder, som han
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vidtog nyss efter sitt uppstigande på tronen, vitna om en

omtanka tor landets väl, som visar hvad konung Erik

under gynsammarc förhållanden och lugnare tider skulle

kunnat uträtta.

Bland hans törsta regeringshandlingar var inrättan-

det af en högsta domstol, konungens nämd; medlemmarnes
antal var tolf, och ändamålet med densamma att erhålla

en tidsenlig domstol i stället för de föråldrade räfst- och

rättaretingen. Olyckligtvis törfelades snart det afsedda

ändamålet. Med Göran Persson som åklagare blef konun-

gens nämd snart ett medel för tjn-anni och våld, och ett

verktyg för konungens af Göran Persson underblåsta

misstänksamhet. Så fäldes af denna rätt år 1562 blott

en dödsdora, men i'edan året derpå femtiosju sådana

domar, till det mesta mot hertig Johans tjenare och an-

hängare; och inalles hade den till oktober 1567 dömt
öfver tvåhundra personer till döden, mestadels lör för-

seelser, som icke svensk lag men väl konung Eriks så

kallade hofartiklar eller ock blott konungens godtj^cke

belade med dödsstraff.

Om den andliga odlingen visade sig Erik mycket
mån. Utländska konstnärer och handtverkare uppmun-
trades att nedsätta sig i landet, och äfven för vetenska-

pernas idkare blef Sverige under Erik den fjortondes tid

en fristad. Flere för sin religion förföljda protestanter

togo hit sin tillfl)'^kt och blefvo af Sveriges i religiösa

ting insigtsfulle och frisinnade konung väl omfattade.

Ofverflödiga helgdagar och åtskilliga vid gudstjensten

dittills bibehållna katolska ceremonier afskaffades. Konun-
gen reste sjelf omkring i landet för att tillse jordbrukets

framsteg; och för resandes beqvämlighet sörjdes till all-

mogens lättnad genom inrättande af taverner eller gäst-

gifvaregårdar öfver allt i landsorten.

Olyckligtvis funnos redan nu, om än mindre märkbart,

de karaktersfel, som skulle vålla Eriks ofärd, och ännu
olyckligare, funnos menniskor som begagnade hans nyck-
fulla lynne for egna afsigter och som funno sin räkning vid

att hålla hans fruktan och misstänksamhet i beständig

spänning. I stjernorna trodde sig Erik ängsligt spa-

nande kunna läsa sin framtids öden"; dessa antaga för hans
tankar en alltmera dyster färg, han tror sig öfver allt
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skönja anslag och stämplingar emot sig, hans sinne för-

mörkas mer och mer och han blir tidtals vansinnig.

Bland de märkvärdiga slutledningar, dem han i sitt fän-

gelse sedermera uppstälde till sitt försvar, finnes äfven

följande: "det man gör i vanvett bör icke räknas för

full ogerning;" — "konungar kunna ock blifva vanvet-

tige" — alltså: "måste man det i vanvett sker icke till-

mäta sin konung för full ogerning." — Erik har här

bedömt sig sjelf — månne han icke dömt rätt? Eller

med andra ord: oro vi utgå från denna synpunkt, att

den olycklige konungen stundom ej var för sina ger-

ningar tillräknelig, månne vi ej då komma sanningen

närmast —- om vi derjemte tillägga att omständigheterna

voro sådana att hans slumrande sinnessjukdora ej gerna

kunde undgå att komma till utbrott: han sjelf omgifveu

af vänner som på honom söka öfverflytta sitt eget hat.

hans ene broder svagsint, den andre i fängelse, af ho

nom sjelf dömd till döden, riket anfallet med krig a t

tvenne makter (bland de föreställningar, som mest tyckas

plåga honom i hans följande orediga stunder, är just för

hållandet till Danmark), härtill i en senare tid hans kär-

lek till Karin Mansdotter och de förnäma slägternas häråt

upptända afundsjuka och illa dolda afvoghet. Lägga vi

härtill följderna af ungdomsförvillelser, hvilkas verkningar

aldrig uteblifva, så torde vi ej längre behöfva söka för-

klaringen till de upprörande händelser, som nu möta oss.

Under sina astrologiska funderingar, ett eget slags veten-

skap, till hvilken man den tiden satte stort förtroende,

trodde Erik sig ha funnit att en Ijushårig man skulle

störta honom från tronen. Han hade härför misstänkt

hertig Johan, men nu då denne satt i fängelse, vände

sig hans misstankar mot Nils Sture. Vi hafva redan

omtalat den skymf Sturen måste underkasta sig i Stock-

holm 1566, och att minnet deraf, oaktadt han återfått

konungens nåd, ännu fortlefde hos honom. Erik ansåg

sng också af högadeln, särdeles af Sturarne och deras

närmaste anförvandter, kunna frukta allt. Hertig Johans

fängslande och Sturens skymf voro åtminstone i de mäk-

tiga slägternas ögon brott som aldrig kunde förlåtas.

Spänningen tilltog alltmera, och slutligen med början af

året 1567 trodde sig Erik tor visso vara en samman-
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svärjning på spåren som skulle riktas mot honom af

den högre adeln. Redan år 1564 hade Olof Gustafsson

Stenbock för förgripliga yttranden mot konungen blitvit

dömd till döden, ehuni domen ej gick i verkställighet.

Nu hade konungens misstroende nått en sådan höjd, att

en af Svante Stures tjenare blef dömd till döden, emedan
han med bössa i handen mötte konungen på gatan.

Att de mäktiga slägterna voro missnöjda, är redan

omtaladt, men att en sammansvärjning nu var färdig att

utbryta är hvarken bevisadt eller ens troligt. I sådan hän-

delse skulle icke Göran Persson i brist af bevis måst taga

sin tillflykt till de eländigaste konstgrepp och förtydningar

af lösa yttranden för att fälla sina motståndare. A andra

sidan yttrar den store Gustaf Adolf, som stod den tiden

vida närmare än vi, att "emedan de många voro, dömde
verlden att de alla voi-o oskyldiga". Erik skref sjelfur

fängelset till sina bröder att de sammansvurne velat störta

Wasahuset och förvandla riket till valrike. Sådan var

utan tvifvel också hans ti'o, men det är oss icke heller obe-

kant, på hun; lösa grunder konungen ofta bygde sina miss-

tankar. Missnöjet mot Erik saknade ännu hufvudmän;
det var först när hans bröder uppträdde, som en verk-

lig sammansvärjning stod färdig att utbryta, men då hade

redan de här nedan skildrade händelser inträffat och

ytterligare förskräckt och uppretat sinnena.

8. Året 1567, konung Eriks olyckligaste år.

Ar 1567 den 1 maj voro rikets ständer kallade att

möta konungen i Stockholm. Här skulle den förmenta

sammansvärjningen framläggas för ständerna, dervid Gö-
ran Persson gjort sig mycket besvär att skafla bevis

mot dem som skulle anklagas. Desse höllos sjelfva i

djupaste okunnighet om hvad som väntade dem. Genom
nådiga bref från konungen inbjödos de att före riksda-

gens öppnande infinna sig hos honom på Svartsjö. Dit

kommo ock de fleste af de inbjudna: Rik Sture, Abra-
ham Gustafsson Stenbock, Sten Axelsson Baner, Ivar Ivar-

son till Strömstad, Steti Eriksson Lejonhufvud och sist
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gamle grefve Svante Sture, som i Södertelje tog nattvar-

den, då han hörde hvad som öfvergått hans barn och

hans maka, hvilken senare vid ryktet om sin sons fängs-

lande skyndat till Svartsjö och der blifvit fängslad. Som
bevis mot de anklagade användes ett bref till en tysk

adelsman Josua G-enewitz, hvilket bref, handlande om guld-

kedjor och harnesk, Abraham Stenbock hade under hotel-

ser med pinbänken blifvit af Göran Persson tvingad

att underskrifva. Brefvet hade för Erik blifvit så uttydt

att gnidkedjorna skulle betyda penningar, harnesken sol-

dater. Emellertid blef genom trumslag förkunnadt att i

anseende till upptäckten af förrädiska stämplingar riks-

dagen blifvit uppskjuten till den 18 maj och förlagd till

Upsala. Hit fördes alla de fängslade herrarne och in-

spärrades på Upsala slott Qvällen före riksdagens öpp-

nande hade Erik på Göran Perssons tillställning mot sin

vana berusat sig, talet hvarmed han skulle möta stän-

derna hade i oredan förkommit, han måste uppträda

oförberedd, hans osammanhängande föredrag, som mest

vände sig kring den sammansvärjning, han trodde sig

ha upptäckt, blef med högljudt sorl mottaget, och han

måste upplösa församlingen.

Emellertid hade den mest fruktade af alla, Nils

Sture, återkommit från Lothringen med prinsessans bi-

fall till äktenskapet med Erik och med hennes ring

till bekräftelse dera. Oaktadt de hotande tidningar som
mötte honom, begaf han sig till Upsala, men blef ge-

nast på Göran Perssons tillställning fängslad. Rätte-

gången mot de anklagade fördes egentligen inför konun-

gens nämd på Svartsjö, och blott domen förelades stän-

derna till underskrift. Den blef utan invändning undcr-

skrifven af samtliga ständerna utom presterskapct.

Enligt densamma fäldes de anklagade som "landsför-

rädare skyldige att mista lif, ära och gods" af just

de ständer som ett par år efteråt dömde Erik sjelf

till döden för bland andra brott morden på några af de

anklagade herrarne. Med skäl kan man här instämma

i Geijers utrop: "se här ett bevis på folkförsamlingars

rättvisa!" Tänkvärdt är presternas tillfogade utlåtande:

"ehuru Göran Persson på konungens vägnar föredragit

saken med anhållan att de deröfver ville gifva sitt
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betänkande, anse de likväl ej sådant sitt embete tillhöra

utan ställa domen till de gode män i konungens nämd;
men om sådana anslag i sjelfva verket varit för handen,
som de anklagade tillvitas, så kunna de ej annat än
säga att desse så vida äro otrogne, ärelöse och men-
edige män, straffvärde som förrädare, i fall ej konungen
ville i afseende på alla eller några af dem låta nåd gå
för rätt."

Bland de afhörda vitnena var blott ett, som berättade

hvad han sjelf af de anklagade hört, i öfrigt stödde man
sig vid domens fällande på lösa rykten och hörsagor.

Emellertid hade Erik, tärd af oro och slagen af sitt

samvete, redan stått färdig att benåda: han hade bedt

Svante Sture och Sten Eriksson Lejonhufvud om förlåtelse

och lofvat dem friheten, då, efter hvad det berättas,

Göran Persson åter uppskrämt honom med den falska

uppgiften att hertig Johan sluppit lös ur sitt fängelse.

I fullkomlig sinnesförvirring rusade Erik med blottad

dolk in i Nils Stures fängelserum och stötte vapnet i

hans arm. Den olycklige störtade till konungens fötter

och bad för sitt lif, då Erik svarade: "hör hur den skäl-

men kan bedja för sig!" — hvarpå Eriks drabant Peder
Williamson fullbordade mordet. Slagen af ångest störtade

konungen ögonblicket derefter in i Svante Stures rum
och kastade sig på knä för honom under utrop: "för

Guds skull förlåt mig allt det onda, jag gjort eder!" —
"Allt," svarade den gamle; "men skadas min son något
till sitt lif, skolen I mig det för Gud ansvara." — "Se
der!" utbrast konungen, "det förlåten I mig aldrig och
derför måste detsamma ske eder." I fullt vansinne ilade

Erik utåt vägen till Elötsund, åtföljd endast af några
drabanter. Hans forne lärare Dionysius Beurreus skyn-
dade efter för att lugna honom men blef på konungens
befallning nedhuggen. Derpå lät Erik sända befallning

till slottet att alla fångarne utom herr Sten skulle dödas.

Som der emellertid funnos tvenne med det namnet, näm-
ligen Sten Eriksson Lejonhufvud och Sten Baner, blefvo
de båda skonade. De öfriga, Svante Sture och hans son
Erik, Abraham Stenbock octi Ivar Ivarsson blefvo alla

mördade. Slottet hölls derpå stängdt i flera dagar, och
den mat, som de mördade herrames anhöriga skickade
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upp till dem, mottogs som förut vid slottsporten. Mor-

den hade försiggått den 24 maj om aftonen; två dagar

derefter, den 26, innan ännu morden blifvit bekanta, under-

skrefs i Upsala domkyrka af rikets ständer den af Göran
Persson uppsatta dödsdomen öfver de mördade*).

Drifven af vanvettet och samvetsqvalen ilade konun-

gen framåt; till slut förmådde ingen af drabanterna

längre följa honom. På tredje dagen etler mordet kom
han ensam klädd i bondekläder fram till en by i Oden-
sala socken och blef här igenkänd. Utan medvetande

af hvad som föregick omkring honom, klagade han, att

han liksom Nero mördat sin lärare, sade att Nils Sture

vore riksföreståndare, och att han sjelf ej mer vore ko-

nung. Katarina Månsdotter, hans älskarinna, och sedan

hans drottning, var den enda som lyckades lugna honom

;

han förmåddes att äta och sofva och lät sig sedan åter-

föras till Upsala. Derifrån flyttades han till Svartsjö

och kom den 3 juni till Stockholm, der han intågade med
ögon och händer upplyftade mot himlen. Härefter följde

för den olycklige monarken en tid af djupaste ånger och

nedslagenhet åtföljd af sinnesrubbning. De mördades

slägtingar försonades med penningar, och konungen befalde

att ingen skulle få tala illa om de aflifvade. Göran Pers-

son stäldes för rätta och dömdes till döden för den mängd
ogerningar, som denne nedrige lismare begått: öfver 120

spilda menniskolif skulle han enligt uppgiften i domen
haft att bära på sitt skuldbelastade samvete. I ett hälft

år varade Eriks sinnesförvirring, under hvilken tid rege-

ringen sköttes af grefve Per Brahe och friherre Sten

Eriksson Lejonhufvud. Denna tid kallar Erik sjelf för

sin "svaghetstid".

Den 12 augusti hade konungen åter begifvit sig ut

till Svartsjö åtföljd af sin bror Karl och hertig Magnus

af Sachsen-Lauenburg. Hans sinnesförvirring fortfor,

ehuru han äfven under denna tid utvecklade en hög

grad af verksamhet. Att hans föreställningar likväl voro

i hög grad orediga ses så väl af de bref, man eger i

behåll af hans hand från denna tid, som ock af hans

egenhändiga dagbok, der han sjelf för året 1567 skrifvit

*; Geijer, Sv. Folk. Hist. del 2.
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i kanten: "konung Eriks oljxkligaste år". Hans själs-

lidanden framstodo under formen af yttre plågor, dem
han ansåg vara honom tillfogade af andra: än plågade

de honom, säger han, med våta lakan, än lockade de
hans hustru Karin Månsdotter att träta på honom, än

talade de "mörkt och genom gåtor", så att han icke

förstod dem, än "uppeggades kammarsvennerne att plåga

honom". Han skrifver den 8 sept. till Johan att om
denne vore konung, "han måtte gifva honom det till-

känna, så skulle han gerna visa honom all lydnad, han
lofvar att blifva den trognaste undersåte, och får han
icke det, beder han att få lemna riket eller fa ett an-

ständigt fängelse för sig, hustru och barn." — Att en

sådan sinnesförfattning, efter den tidens sätt att betrakta

den svagsintes tillstånd ej som en sjukdom utan som ett

vanärande Guds straff, skulle inverka vida menligare för

Eriks anseende än alla hans grymheter, ligger med akt-

gifvande på den tidens föreställningssätt alldeles i sakens
natur. Också lär hertigarnes första öfverenskommelse om
en resning emot Erik blifvit träffad just om hösten 1567,
sedan Johan på sina anförvandters böner blifvit ur sitt

fängelse lössläppt. Johan skrifver nu till Erik och begär
ett personligt sammanträffande hvilket ock försiggick den
8 oktober på Ventholmen nära Svartsjö, då Erik kastade
sig för sin brors fötter, helsande honom som konung.

Bland de punkter, som hertig Johan nödgades bi-

falla, innan hans fängelse öppnades, var att konungens
älskarinna Karin Mamdotter skulle erkännas for Sveriges
drottning och hennes barn för arfvingar till Sveriges

krona. Efter att ha slösat ofantliga summor på sina mer
eller mindre äfventyrliga giftermålsunderhandlingar vid

utländska hof, stannade Erik i sitt val af maka vid en
anspråkslös flicka af låg härkomst, hvars högsinnade kär-

lek af inga .skiften rubbades och i sig innebar den enda
verkliga lycka, som blomstrade för den olycklige konun-
gen. Hvad Karin var för sin kunglige vän och älskare,

bevisas bland annat äfven af följande vackra sång, som
säges af konung Erik blifvit skrifven till hennes ära:l

"Har Karin icke land och skatter,

så har hon dock det jag begär.
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Den kärlek, hon mig med .omfattar,

är mig fast mer än guldet värd.

livar mä följa sitt eget sinn,

kär håller jag herdinnan min.

Blänker hon ej af gyllne smycke,

så blänka dock hennes ögon skön.

Alldeles är hon i mitt tycke,

fast hou för andra syns gemen').

Hvar må följa sitt eget sinn,

kär häller jag herdinuan min.

Den som vill, må i luften Hyga;

mina vingar gå ej sä högt.

Jag verlden vill fast öfvertyga,

till Karin är mitt hjerta böjdt.

Hvar må följa sitt eget sinn,

kär häller jag herdinnan min.

Farväl, farväl, min hjertans lilla,

med sinom tusende god nätt!

Det t-ker dock efter Herrans vilja,

jag blifver deu, som jag har sagt.

Hvar mä följa sitt eget sinn,

kär håller jag herdinnan min.»

9. Konung Eriks giftermål, afsättning,

fängelsetid och slut.

Ar 1568 den 4 juli tirpdc Erik högtidligt sin för-

mälning med Karin Månsdotter och lät strax derpå

kröna henne till Sveriges drottning. Hertigarne och de

förnämsta af adeln voro bjudna till bröllopet, men ute-

blefvo. ^ Kröningen försiggick följande dagen i storkyr-

kan. Ake Bengtson Ferla, en af anförarne i danska

kriget, och tvenne i adligt stånd upphöjda landtmän,

Karins morbröder, emottogo riddarslaget; ädlingen blygdes

för sällskapet men vågade ej neka. Kort blef de nyför-

*) Af lågt stånd.
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maldas lycka. Allt dystrare hopade sig molnen öfver

Eriks hutVud, han var redan mogen tor fall.

Såsom förat är berättadt, hade Erik under inflytel-

sen af sin ånger och sina samvetsförebråelser sökt med
penningar försona de mördade herrarnes slägtingar, låtit

offentligen utropa deras oskuld, samt låtit fängsla och till

döden döma G-öran Persson, såsom upphofvet till alla

dessa olyckor. Men knapt hade han "öfvervunnit sitt

svaghetstillstånd", förrän han förändrade sinnelag. De
mördade utropades ånyo såsom förrädare; de penningar,

som blifvit lemnade till deras anförvandter. återfordrades och

Gröran Persson lösgafs och upptogs åter i konungens gunst.

Då det numera visade sig att ingen kunde lita på

hans försäkringar och således ingen vara säker för sitt lif,

skyndade hertigarne .Johan och Karl att höja upprorsfanan.

Skrymtancle förklarar Johan, huru svårt det är att an-

klaga sin konung och broder, men ändå svårare, att

se fäderneslandets fall. Förlikningar vore fåfänga. Erik

hade sjelf slutit och brutit sådana och ingen kunde tro

honom; ingen kunde heller vörda den som på sin moders

plats, på Sveriges konungatron, uppsatt en vanbördad

flicka.

Enligt en sägen skall första aftalet mellan herti-

garne hafva skett under en ek, den s. k. kungseken

vid Knappfors i Bjurkärns socken af Vermland. Till

förbundstecken fäste de eklöfsqvistar i sina hattar och

tågade mot Vadstena, hvilket de bemäktigade sig.

Raskt framryckte de mot Nyköping, som intogs, Leekö

föll i deras händer^ och det syntes att Eriks sak var för-

lorad. I förtviflan utmanade han sina bröder till envig,

men detta afslogs naturligtvis. I spetsen för de skaror,

som blifvit trogna, mötte han hortigarne och slog deras

trupper vid Botkyrka i Södermanland. De togo då en

annan väg till Stockholm, och den 29 september kl. S

på morgonen, då Erik var i ottesångcn, öppnades af

Nils Gyllenstjerna och Bengt Gylta Stockholms södra port

för de upproriskes folk. Meningen lärer varit att till-

tangataga Erik på vägen från Storkyrkan till Slottet,

men Sten Eriksson Lejonhufvud, som ville hafva äran

häraf, blef nedstucken af en bland Eriks Drabanter.

Erik" upphann slottet, men öfvergifven af besättningen,



88 NYAKE TIDEN.

måste han gifva sig fången åt hertig Karl. De båda
bröderna gingo derefter till storkyrkan, der gretVe Per
Brahe, Erik Gustafsson Htenbook jemte flera andra her-

rar voro samlade; ooh här afsade sig Erik regeringen.

Många blefvo de fängelserum som iingo upplåta sina

portar för den fallne konungen; Erik var när han ned-

steg från tronen ännu i sina bästa år, blott 35 år gam-
mal. Hans anletsdrag voro sköna, hans blick något svär-

misk, hans gestalt ej hög, men kraftfull och behaglig,

håret ljust, skägget långt, tvådeladt, rödgult, ansigtet

blekt med stora djupt blå ögon. —• Tänka vi oss —
säger en af våra senaste författare*) — detta ansigte plöjdt

af vansinnet och sorgen, denna spänstiga gestalt böjd af

nöden och alla fängelselifvets umbäranden, torde vi göra

oss en sann bild af Erik, sådan han var under sina

sista år. Hans första fängelse på Stockholms slott skall

ha varit det bekanta herr Eskils gemak, konung Gustafs

förra skattkammare. Hurudan Eriks behandling i fängel-

set verkligen varit, är en af våra dagars ännu ej tillfyl-

lest utredda histoinska frågor, men om mycket af det,

som utaf tvenne århundradens medlidsamma traditioner

påbördats .Johan den tredje i hans förfarande mot sin

bror, kan vara osant, återstår likväl tillräckligt mycket
af tydliga fakta för att berättiga till det påståendet att

löftet om ett "hederligt" fängelse blef en lögn. För öf-

rigt har Johan med beräknande försigtighet sökt igensopa

spåren efter sina egna och sina tjenares grymheter, och

så ha underrättelserna om Eriks fängelsetid blifvit för

oss ytterst sparsamma. Men ,man har å andra sidan

bestämda bevis, att Erik under olika tider af sin fängelse-

period behandlades på ett grymt och ovärdigt sätt. "De
ha plågat mig" — säger han sjelf — "med hot och trug,

öfverfallit mig med svärd och bössor och tagit Guds ord

ifrån mig."

Af de i januari 1569 sammanträdande ständerna

förklarades Ei-ik afsatt och hertig Johan hyllades som
konung. Beträffande den förre stadgades af ständerna

att han skulle, så länge han lefde, hållas "i fängslig,

dock tillbörlig och furstlig förvaring." Det var sålunda

*) Lektor A. G. Ahlqvist.
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ännu ej Johan medgifvet att sLäcka sin hämdlust i sin

broders blod. Men ett sådant medgifvande törskat-

fade han sig snart. I en skrifvelse från erkebiskopen

Laurentim Petri och de öfriga biskoparne, efter upptäck-

ten af en sammansvärjning till Eriks förmån 1569, heter

det att: biskoparne onödde och otvungne samtj^ckt till

att, om något uppror uppstode i landet, ''konung Erik icke

till sitt lif må förskonad bli/ra, utan efter tiUhörlighet och

sin förtjenst straffad varda.'^ Att det var Johan som
framkallade denna skrifvelse, är så mycket säkrare, som
han för tillfället befann sig på samma ställe, hvarifråu

skrifvelsen är utfärdad, nämligen TJlfvesund.

I augusti månad 1569 upptäcktes den ofvan antydda
sammansvärjningen, som hade till syftemål att befria

Erik ur sitt fängelse. Detta var bland försöken att

befria honom det enda, om hvilket man med visshet vet

att det kommit till Eriks kännedom. Också tyckes han
häraf hafva fattat något hopp; och detta ej heller utan

skäl, i fall han egde kännedom om det missnöje med
Johans regering som redan börjat sprida sig i södra

Sverige. Emellertid hade denna sammansvärjning ingen

annan följd för den arme fången än att hans belägenhet

än ytterligare försvårades. Men det stannade ej vid

detta enstaka befrielseförsök. Flera sammansvärjningar
anstiftades, bland dem en af Eriks forne gunstling Charle.s

de Mornay. Afven denna upptäcktes, och Moinay led

döden. Meu genom dessa tid efter annan återkommande
oroligheter stegrades Johans fruktan till det yttersta.

Han ansåg sig aldrig säker, så länge hans broder fans

i lifvet. Redan 1572 skrifver han till hertig Karl och

begär hans betänkande öfver Eriks behandling, "efter vi

väl förnimma," säger han, "att vi aldrig få något roligt

regemente här i riket, sä länge han lefver." Hertigen

rådde honom blott att förstärka besättningen på Grip.s-

holm, som då var Eriks langelse.

Ett bevis på Johans aldrig hvilande farhågor har

man i de täta ombytena af fängelse för den olycklige

brödren. Efter att först ha varit inspärrad på Stock-

holms slott, flyttades han derifrån till Äho slott i Fin-

land. Hade Johan ^ förut haft honom alltför nära sig,

så var han åter i Abo alltför aflägsen, ty här befarade
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15. Gripsliulnis borggård,

Johan en möjlig torbicdelse mellan honom och ryske

czaren, som varit Eriks vän, men nu var Johans för-

klarade fiende. Annars tyckes Eriks tängelse på Abo

J6. Erik XIV i fängelse på Gripsholms slott.
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slott ha varit den drägligaste perioden af hans tan-

jrelsetid. Han ditkom i juli månad loTO och tiUbragte

17. Karin Månsdotter besöker Erik i fängelset.

der något mer än ett år. Från det rum i ijerde

våningen af södra slottstornet, som enligt sägen vant

hans tangelse, har man en hänförande utsigt öfver Aura-
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ån och en Qärd af hafvet. Umgänget med hans hustru
och hans barn, som nu voro fyra, förkortade hans dag
och af lifvets nödtorft saknade han blott friheten.

Men redan i aug. 1571 flyttades han till Kastelholm

; å Åland och derifrån i november samma år till Grips-

holm. Afsigten med den sist nämnda flyttningen synes
ha varit att göra hertig Karl, inom hvars hertigdöme Erik
nu satt fången, i viss mån ansvarig för hans bevak-
ning. Trots alla försigtighetsmått förmörkades konung
Johans sinne allt mer af hemska mordtankar. Det var
under Eriks vistelse på Cxripsholm som han begärde det
ofvan nämnda betänkandet af hertigen, huru man skulle

taga saken före emot konung Erik. ifall man funne

Orbvhus slott.

något förräderi vara pä färde. Då hertig Karls svar

blef ett annat än hvad Johan troligen väntat, flyttades

tången till Festeräs. Slottet hade emellertid blifvit

säkrare befäst, dörrar och portar förstärkta. Vid an-

komsten hit skildes Erik från sin älskade Karin och

sina barn. "Hans lif måste sedan verkligen ha varit

fiirfärligt. Då man under denna tid ser hans förstånd

åter höljas i töcken, önskar man kunna tro, att denna
sinnesrubbning något beröfvat honom känslan af det sorg-

liga i hans belägenhet." Emellertid hölls Erik i början i

okunnighet om att hans maka och barn blifvit bortförda



KONtTNG EKIKS SLtJT. 93

från hans fångelseort. Han ropade sin Karins namn i

tanke att hon skulle höra honom ; han skrifver till henne

ett rörande bref af den 11 jan. 1574, och slutar med
orden: "torglöm icke att åkalla Gud och åstunda din själs

salighet mera än något verldsligt, ehvad det ock är. Gud
lagar dock en gång så, att vår långliga sorg lycktas med
glädje ock här på jorden. Jag skulle skrifva mera, men
jag har så onda redskap dertill — det är dock min hand."

Från Vesterås blef Erik hösten 1574 förflyttad till

sitt sista fängelse på Örhyhis slott i Upland. Johan hade

gång efter annan gifvit hemliga fullmakter åt Eriks väk-

tare eller befälhafvarne på de slott, der Erik hölls fången,

att i nödfall taga honom af daga. I november 1576 upp-

täcktes en vidt utgrenad sammansvärjning på gränsen

mellan Småland och Yestergötland. Närmaste följden var

att Johans mordplaner mot Erik nu skyndsamligen bragtes

till verkställighet; redan i mars 1575 hade han af riks-

råden och de flesta af presterskapet erhållit en förnyad

dödsdom öfver Erik, och i januari 1577, afiardades,, en

ny fullmakt för Eriks väktare på Örbyhus, Erih Anders-

son till Bjurum, af ungetar samma lydelse som de före-

gående, men deijemte anmodades särskildt giftblandaren

Philip Kern att använda sin konst, och sekreteraren

Johan Henriksson sändes till Örbyhus med befallning,

att nu skulle konung Erik dö. Den 22 februari anam-
made han nattvarden, och den 25 samma månad ingafs

honom ovetande giftet, som det säges, i en ärtsoppa.

Den prest, hvilkens biträde han förut fått anlita, var

hos honom i hans sista stunder och har om dem afgifvit

berättelse. Försonlighet och frid fylde i dödsstunden

den olycklige konungens själ. Han förlät af allt hjerta

sina ovänner, befalde sin ande i Herrans händer och utan-

dades sin sista suck den 26 febr. 1577 kl. 2 om morgonen.

Om konung Eriks dödssätt äro senare tiders histo-

riska forskare icke ense, i det några antaga, att han,

såsom Messenius uppgifvit. dog af förgift, medan åter

andra påstå, att han dog en naturlig död*j. Den 1 mars

*) I ofvanstSende framställning hafva vi följt Lektor Ahlqvist

»Oni kouuug Erik Xn':s fängelse och död.» Afveu Geijer, Fryxell

ui. ti. dela den der uttalade åsigten, som först fraiustäld af Messeninä,

icke förr äu på seuare tider blifvit betvitlad.
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emottog Johan underrättelsen om Eriks död och lät

samma dag kungöra den från predikstolarne samt vidtaga

anstalter för begrafningen. Liket fördes till A^esterås,

der det, svept i groft svart sammet, nedlades i en kista

af simpla furubräder och sedan i tre dagar visades

offentligen, hvarefter begrafningen skedde i största tyst-

het. Den missaktning, man visat den afsatte monarken
ännu efter hans död uppväckte hertig Karls rättmätiga

förtrytelse. "Det synes efter vårt betänkande" — skrif

ver han till Johan — "som vår broders döda kropp

väl hade kunnat få en höfveligare begrafning. Han var

dock vår broder, af konungslig härkomst och sjelf en

smord och krönt konung, den der med allt det onda
han, Gud bättre, råkade bedrifva, dock mycket godt och

manligt i sitt regemente uträttat. Ändock han, sorgligt

att ihågkomma, varit både eders majestäts och vår fiende,

så tro vi för vår person att all fiendskap bör vara fuU-

komligen förlåten, då själen skiljes från kroppen. Vårt

betänkande är nu, att konung Erik måtte få en tillbör-

ligare begrafning antingen i Upsala eller i Grråmunke-

kyrkan i Stockholm." — Johan vägrade härtill sitt bifall.

I stället lät han på väggen öfver grafven uppsätta en

plåt med följande bibelspråk: "Riket är förvändt och

vordet min broders, af Herranom är det hans vordet."

(1 Kon. Bok, 2 kap. 15 v.) Så slutade den olycklige

Erik den fjortonde vid blott 43 års ålder efter ett nio-

årigt fängelses outsägliga lidanden sin skiftesrika lefnad.

Mycket dunkel hvilar i vissa delar ännu öfver hans

lefnadsomständigheter och regering. Faller en gång
historiens ljus klarare häröiver, är väl troligt, att hans

minne kommer att framstå i en bättre dager än hittills.

Af dem, som hört till konung Eriks omgifning i

hans lyckas dagar, hade först och främst Göran Persson

ådragit sig hertigarnes hat. Redan före Stockholms in-

tagande hade han blifvit till dem utlemnad, hvarpå han

underkastades den rysligaste tortyr och utan att klaga

led han det förskräckligaste dödsstraff.

Karin Månsdotters hastiga upphöjelse på Sveriges

tron följdes af ett ännu hastigare fall. I början fick hon

med sin närvaro för sin make- lindra fängelsets lidanden

och umbäranden; men efter några år lät Johan förbjuda
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detta och från medlet af 1573 skildes hon och Erik

för alltid. Efter Eriks död erhöll fru Karin, som hon
kallades, af Johan Liuksala gård i Einland med 26
underlydande hemman, der hon sedan lefde och verkade
i tyst välgörenhet. Hennes namn lefver ännu i tacksamt

minne hos Finlands trogna folk. Af hennes fyra barn

voro blott tvenne som hunno till mogen ålder. Dottern

Sigrid blef gift med Henrik Klasson Tott och sedermera
omgift med Nils Nilsson Natt och Dag, en rik och ansedd
man. Sonen Gustaf hade under en lefnad, full af miss-

öden och äfventyr, varit nära att förmälas med ryska
czarens dotter, men då förräderi mot fosterlandet var

ett af vilkoren, afslog Gustaf den tillbjudna lyckan,

inspärrades af den vredgade czaren i fängelse och af-

led kort efter sin befrielse derur, i ryska staden Ka-
schin 1607.

10. Johan såsom Sveriges konung*.

Domen öfver Johan den tredjes regering är till en

del redan på förhand uttalad. Säkert är ock att obe-

räknadt de brott Erik

genom sin misstänk-

samhet drog öfver sitt

samvete, fosterlandet

ingalunda vann på det

ständeraas beslut, som
i januari 1569 förkla-

rade Erik den fjor-

tonde afsatt och lade

konungamakten i Jo-

han den tredjes hän-

der. I det tal, hvar-

med denne i Vad-
stena 1569 uppmanade
till uppror mot Erik,

skildrar han i mörkaste
färger Eriks regering:

19. Johan III.
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"Sverige/' säger han, "hade krig med tvenne makter,
skattkammaren var tömd, riket utarmadt, land och städer

härjade, invånarne utblottade, husvilla, sårade, fängslade

eller slagne. Oskyldiga undersåtares blod ropade hämd.
Men genom Eriks afsättning och således — Johans upp-
höjelse skulle riket kunna återvinna fred och sitt forna

välstånd." Han tillägger slutligen det "Erik om Johan
utspridt, att han af sin gemål blitVit lockad till katolska

läran. Det vore en nedrig lögn. Om han någonsin om-

fattade fåfveläran^ önskade han att hade han och hans son

måtte utdrtfvas ur Sveriges rike."

I Vadstena hade hertigarne, när de begynts upp-

roret mot Erik, kommit öfver ens om att regera gemen-
samt, men denna öfverenskommelse bröts af Johan, som
behöll regeringen ensam, ehuru mest till namnet, ty

hertig Karls kraftfulla vilja gjorde sig snart oumbärlig,

och mot slutet af Johans regering var Karl den allrå-

dande. Liksom förhållandet varit med Erik blef Johans

första bemödande att göra sig adeln förbunden, till mot-

vigt mot sin broders makt, och liksom sin företrädare

slutade Johan med att slå de mäktiga herrarne i bojor.

Skilnaden ligger blott deri att han hade sin bror Karl

med sig-, hade han i stället haft honom emot sig, hade

måhända hans slut blifvit lika med Eriks.

Riket befann sig vid Johans tillträde till regeringen

i krig med både Polen och Danmark. Polska kriget

afstannade af sig sjelf, då Johan, polske konungens svåger,

uppsteg på svenska tronen. Kriget med Danmark åter

antog ett alltmera hotande utseende. Under Eriks sjuk-

domstid och den nästan fullkomliga regeringslöshet, som
deraf var en följd, hade Danskarnes tilltagsne anförare

Rantzau framträngt till hjertat af Sverige. Klas Kri-

stersson Horn var död, Erik hade alltför ofta ombytt

anförare i landtkriget, ingen ville mer åtaga sig det

farliga värfvet, allt var i förvirring och freden ' en

efterlängtad välgerning för det hårdt tryckta landet.

Men Danskarnes fordringar voro så öfvermodiga^ att de

af svenska ständerna med harm tillbakavisades. Först

1570 afslöts freden mellan Sverige å ena sidan samt

Danmark och Lubeck å den andra i Stettin i Pommern,

under bemedliug af tyske kejsaren och konungen i
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Frankrike. Sverige återlöste Elfsborg, dess dåvarande
onda plats vid Vesterhafvet, med 150,000 rdr, återgat"

åtta danska örlogskepp, afstod från alla anspråk på Got-

!and, Jemthnd och HerjedaJen (hvilka senare landskap
likväl under kriget blifvit af Svenskarne eröfrade) samt
lemnade tvisten om de tre kronorna oafgjord. Llibeck

ibr sin del erhöll fri sjöfart på Narva och betingade

sig en penningesumma, som det dock aldrig utbe-

kom. Fredsvilkorcn voro tryckande, men man måste
ihågkomma, att Sverige emot Danmark ännu kämpade
tor sin sjelfständi^het, och att de krigiska utsigterna

från Ryssland tvungo Johan att påskynda Stettinerfreden.

Ryske czaren, den förfarlige Ivan den fjerde Vasilje-

witsch, hade vid Johans tronbestigning ännu sändebud i

Stockholm för att underhandla om hans gemåls utlem-

nande till ryske czaren. Denna förolämpning, personlig

fiendskap och stridigheterna i Lifland, der czaren erkänt

danske prinsen Magnus, gift med czarens brorsdotter,

såsom konung, framkallade kriget. Vi skola längre fram
dertill återkomma.

Under sin första regeringstid sökte Johan på åtskil-

liga sätt vinna adelns tillgifvenhet. Slägten Lejonhufvud,

enkan efter konungens morbroder Sten Eriksson Lejonhuf-

vud som vid Eriks tillfångatagande ljutit döden, samt hen-

nes barn, upphöjdes i greflig värdighet, och erhöllo till gref-

skap större delen af Raseborgs län i Finland. Friherrlig

viirdighet tilldelades NUs Gyllen stjerna, HofjenshM Bjelke

och den sedermera så ryktbare ståthållaren i Finland
Klas Fleming. Till adelns förmån förordnades, att den
som för att undslippa russtjensten, afstode sitt hemman
till närmaste fränder, likväl skulle ega rättighet att bibe-

hålla sitt adeliga sköldemärke, hvarigenom man i Sverige
iick en ärftlig adel utan jordegendom. Detta stadgande, som
var ämnadt till adelns fordel, blef likväl i verkligheten

motsatsen, ty deraf uppstod med tiden en samhällsklass,

som utmärktes af bördens företräde, men utan dess rike-

dom, hvarigenom grunden lades till det svalg, som alltmer

vidgades, mellan den rika högadeln och den fattiga lågadeln,

hvars ställning blef ohållbar. Russtjensten nedsattes ytter-

ligare och adelns bönder inom en mil från sätesgården
befriades från krigstjenst; i skatter och utlagor skulle

Sven»k historia. II. f»
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adelns bönder deltaga med blott hälften mot skattebönderna,

hvilka därigenom betungades med alltför stora bördor.

Enigheten mellan konungen och adeln varade oaktadt

dessa eftergifter likväl icke länge, Grustaf Vasa med sin

jernkraft hade förmått tygla de stolta herrarne, men hans

äldre söner egde icke denna kraft. Misshälligheterna inom
konungahuset splittrade dess makt och gjorde att både
Erik och Johan i sin svaghet sökte att på adelns bevågen-

het stödja sitt välde mot fruktade medtäflare om kronan.

Att de i adelsherrarne sedermera funno alltför besvärliga

och opålitliga bundsförvandter är gemensamt för begges
historia. Den yngste af Gustafs söner, Karl, som ärft

sin faders okufliga vilja bekämpade från början och kuf-

vade slutligen de stolta slägterna, men doppade dervid

sina händer i de förnämsta medborgares blod.

Johan ledsnade emellertid snart vid sitt nödtvungna
beroende af adeln, vid detta stånds stolta anspråk, dess

afundsjuka och dolska missnöje. De redan gifna privi-

legierna kunde ej återtagas, men han afFordrade herrarne

det löfte, att de ej af Sigismund skulle begära utvidgade

friheter.

Åfven presterskapet erhöll af Johan nya och ut-

vidgade rättigheter. Men snart uppblossade mellan

presterna och konungen en strid, som hotade ej blott

kj-rkans utan äfven statens bestånd, och hvilken genom
sina följder blef af den högsta betydelse för vårt fäder-

nesland.

En ny kyrkoordning hade efter reformationens in-

förande varit ett länge erkändt behof En sådan hade

ock, af Laurentius Petri utarbetad, utkommit år 1571.

Särskildt hade prestbildningen, hvilken hittills varit mycket
försummad, i den nya kyrkoordningen blifvit bättre till-

godosedd. I afseende på undervisningen föreskrefs att

skolpiltarne (lärjungarne vid Upsala universitet) skulle

delas i tre till fyra klasser och de äldre tjena till under-

visare för de yngre. Dock skulle skolmästaren dermed

hafva en noggrann tillsyn, att de små ej måtte varda

försummade. Klockan 5 om morgonen gick man i sko-

lan, kl. 10 åts middag. Unsdagar och lördagar skulle

lärjungarne genomgå hvad de läst under de andra dagarna.

Hvar och en som ville blifva ])rest skulle ha genom



JOHAN III SVERIGES KONTNfi. 99

gått latinskolan (universitetet) och före sin vigning

till predikoembetet af biskopen pröfvas. Befunnes han

ej skicklig, uppsköts med invigningen; kallelse till pre-

dikoembetet skulle utgå från församlingarna. Med af-

seende på folkundervisningen bestämdes att hvar och en

skulle undervisas i katekesen, och att ingen fick gå till

skrift som ej kunde Fader Vår, budorden och trons artik-

lar. Biskopstiteln blef åter igen upptagen, ehuru äfven

den af konung Gustaf införda titeln ordinarius i kyrko-

ordningen förekommer.

De kyrkliga angelägenheterna voro det som under

hela Johans regeringstid mest sysselsatte honom. Johan

var en efter den tidens fordringar lärd herre. Han
talade latin, polska, ryska, italienska och engelska

språken samt firstod grekiska och franska. I teolo-

gien hade han grundliga insigter, men hade under sin

tangelsetid alltför mycket fördjupat sig i den tiden.s

stridsskrifter, hvaraf följde ett vacklande i hans laderne-

ärfda tro. Som man vet, tog Johan lätt intryck af sin

omgifning, hvarför hans gemåls katolska tänkesätt, under

fångenskapen på (iripsholm så lifiigt inverkat på honom
att han beslöt i Sverige åter införa katolicismen, eller

rättare att under former dem han sjeffaststäldt, förmedla

den lutherska och katolska bekännelsen till ett slags

svensk statsreligion.

Upphofsmannen till den nya kyrkoordningen, den

vördnadsvärde erkebiskopen Laurentius Petri, afled i okto-

ber 1573. Efter honom lät Johan till erkebiskop utvälja

hans måg Laurenthis Petri Gothiis, en man alldeles efter

konungens sinne, eftergifven och vacklande, hvarföre han

ock före sin invigning underskrifvit sjutton artiklar, h var-

igenom de katolska ceremonierna vid gudstjensten åter-

infördes, klostren återstäldes, o. s. v. Ar 1575 invigdes

den nye erkebiskopen med gammal ståt. Biskopskåpan,

mössan och stafven kommo i och med denna ceremoni

åter i bruk, ehuru detta redan då väckte mycket mot-

stånd hos det lutherska presterskapet.

Genom drottningens inflytande inkommo hemligen

i Sverige medlemmar af den af Ignatim Loyola, i Spa-

nien 1534 stiftade jesuiterorden eller Jesu sällskap.

Ofverallt i Europa förraärkas vid denna tid de ifri-
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gaste bemödanden från katolska kyrkans sida att i sitt

sköte återföra de "tÖrvillade", och i dessa bemödanden
åtogo sig jesuiterna med en sällspord enighet ocli kraft

det väsentligaste arbetet. Att konung Johan utan svå-

righet skulle vinnas för deras syften hade de goda skäl

att antaga. Antonius Possevinus, en af samfundets slu-

gaste arbetare, hade åtagit sig det ärofulla värfvet

att till katolicismen återföra Sveriges konung — må-
hända ock Svex*iges rike. Med låtsadt intresse ingick

han i konungens förmedlingsplaner, och ett sändebud,

Pontus De la Gardie, aftardades till Rom för att utverka
påfvens samtycke till de af Johan uppstälda vilkoren,

under hvilka han utlofvade att sjelf öfvergå till katol-

ska läran och dertill söka omvända sitt folk. Men då
dessa vilkor stodo rakt i strid med katolska kyrkans
anda och uppfattning och innehöll t. ex. att presternas

giftermål skulle tillåtas, att gudstjensten skulle firas pä
svenska, m. m., så hvarken kunde eller ville påfven

samtycka till förslaget. Då De la (iardie återkom med för-

klaring att påfven icke ville ingå på de af Johan före-

slagna vilkoren, afsvalnade dennes ifver. Han återgick

till sina ursprungliga reformationsplaner, ett sväfvande

mellanting mellan katolicism och protestantism, och utgaf

i enlighet med dessa år 1576 en ny gudstjenstordning

eller liturgi, den s. k. röda holcen.

Detta namn erhöll han deraf, att permarna och

bokstäfverna i der förekommande helgons namn voro

röda. Han var för öfrigt tryckt på svenska och latin

och utgjorde med några uteslutningar och förändringar

en återgång eller rättare en öfrergang till katolska läran,

sådan denna på kyrkomötet i Trident 1545—1563 blif-

vit för den katolska verlden antagen och faststäld.

I öfrigt spelade Johan med jesuitisk lintlighet i sina

katolska sträfvanden ett dubbelt spel, så att han till

och med från påfven erhöll uppmaningar att, om han

ville blifva katolik, öppet bekänna det. Så t. ex. hade

han bland sina ofvan nämnda till påfven framstälda vilkor

illistigt nog begärt, att presterna tillsvidare skulle af den

katolska messan tyst mumla bönerna till helgonen och

för de döda, till dess man blefve mera tillvand i förän-

dringarna. Den 1(3 maj 1578 afsvor Johan enskildt infiir
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Possevinus den lutherska läran och antog den katolska

men, som vi redan nämnt, atsvalnade efter hand den

förra ifvern a hans sida, och här liksom i alla konung

Johans handlingar finna vi vankelmodet och despotismen

blandade med hvarandra. Att tjena en despotisk herre

måste alltid vara svårt, men naturligtvis ännu svårare,

om denne herre tillika ej vet hvad han vill.

Erkebiskopen i Upsa,la, som till en början var med-

görlig för Johans omvändelseplaner, och till och med
sjelf åtagit sig att kläda skott såsom liturgiens författare,

förvandlades till ett slags patriark, och de öfriga bisko-

parne kallades lydbiskopar. Biskopen i Vexiö, som var

än medgörligare än den yngre Laurentius Petri, hedrades

med adligt sköldemärke och det stolta namnet Björnram.

Folkets tanke om denna heder var lik\äl temligen tve-

tydig; den finnes uttryckt i följande verser om liturgien:

"De messade derur mäkta glada.

Att de ej skulle mista sia tiondelada.

Den, som ville bli evangelii skälm,

Han kunde förvärfva båd' sköld och hjelni

;

Hvilket var till att märka och se

Pä den som tick de björnramar tre, m. m.»

Afven bland presterskapet rönte liturgien på många
håll motstånd och detta uppretade Johan till yttersta grad.

Biskopen i Linköping Martinus Olai som kallat påfven

antikrist, blef derförc i sin egen domkyrka offentligen af-

klädd sin biskopliga skrud. Då erkebiskopen började ångra

sin medgörlighet och sökte afvända konungen från hans

katolska nit, vredgades denne och fråntog honom en del

at hans inkomster. Han gick nu sjelf upp till konungen,

öppet afrådande honom från katolicismen, men då han här-

med intet kunde uträtta, slog honom hans samvete så, att

han kort derefter sjuknade och dog. Biskopen i Vesterås,

Erasmus Nicolai, som varit konungens hofpredikant och

bland de förste som antagit liturgien, erkände öppet sitt

misstag. Motståndet blef efter lb>^0 alltmera allmänt,

och konungen fick af rikets råd uppbära allvarliga före-

ställningar. Att dessa ej verkade på ett sådant sinne

som Johans, ligger i sakens natur, men det oaktadt
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bragtes Johan vid denna tid af sig sjelf på andra
tankar. Påfvens oraedgörlighet hade misshagat honom,
han hade ej af sitt nit skördat de fördelar, han väntat,

och, hvad som måhända verkade mest, hans gemål
Katarina afled år 1583. Han gifte om sig med en in-

född svensk qvinna, sin förra drottnings hoflfröken, den
sköna sextonåriga Gunilla Bjelhe, och hennes inflytande

motverkade lika mycket jesuiternas sträfvanden, som
hans förra gemåls verkat för dem. Häraf följde således

från Johans sida alldeles motsatta åtgärder mot de förra,

ehuru de blefvo på samma despotiska sätt utförda. Det
ser i sanning ut som om Johan velat förbehålla sig en-

sam den menskliga rättigheten att tänka fritt. Lauren-
tius Forssius, kyrkoherde i Stockholm, som öfvergått

till katolicismen, afsattes nu på samma skvmfliga sätt

som förut Martinus Olai. Alla affallingar till katolicismen

hotades med landsflykt, och jesuiterna kördes ur riket.

Detta oaktadt bibehöll Johan sin kärlek till liturgien

såsom^ sitt eget verk.

Är 1576 upptäcktes en sammansvärjning i V^ester-

götland, tillstäld af en prest Mauritz i Böne af Skara
stift. Den är märkvärdig, emedan det var den som
närmast föranledde Eriks död. Anstiftaren jemte flera

andra gick efter pinligt förhör till döden. Konungens
ofördragsamhet tilltog med hans lynnes bitterhet. Pre-

ster som ej ville antaga liturgien, straff'ades först med
föi^lust af sina inkomster, derefter med afsättning, fän-

gelse eller landsflykt. "Allt motstånd i denna punkt"
— säger Geijer — "retade konungen till den yttersta

vrede." Man såg honom sjelf bära händer på en fängs-

lad prestman och trampa honom under fötterna med
utrop: "på lejon och huggormar skall du gå." — Hela

landet var fullt af förföljelser, oro och förvirring.

11. Kriget mot Ryssland.

(1570—1595.)

Under allt detta var Svei-ige inbegripet i ett för-

ödande krig mot E,)^ssland. Anledningarne härtill äro

redan förut omnämnda-, först och främst var det dock den
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personliga fiendskapen mellan Johan och ryske czai'en.

Båda hade friat till samma prinsessa, men den stolte Rys-
sen blifvit afspisad på ett för honom förncärmande sätt,

hvilket föranledt krig mellan honom och Polen. Han hade

sedermera genom sändebud hos Erik sökt utverka att

Johans gemål blefve till honom utlemnad, och dessa sände-

bud hade ännu när Stockholm öfvergick till hertigarne,

varit qvar i hutVudstaden, då de med möda af hertig Karl

räddades undan folkets raseri. Till den personliga ovän-

skapen kommo ytterligare de lifländska stridigheterna,

enär ryske czaren tagit under sitt beskydd danske prin-

sen Magnus, som redan för längesedan satt sig i besitt-

ning af en del af Lifland och under ryskt öfvervälde an-

tagit titeln Liflands konung. Strax efter sin tronbestigning

hade Johan afskickat sändebud till Ryssland, men dessa

hade czaren låtit inspärra i ett svåi*t och långvarigt

fängelse — de frigåfvos först 1572 — och vid sin

återkomst till Sverige medförde de det besked att cza-

ren fordrade Lifland. Kriget var nu oundvikligt. Det
artopp under de första åren mindre lyckligt för Sven-

skarne och fördes på Ryssarnes sida med den omensk-
ligaste grymhet. År 1573 nyårsdagen intogo Rys-
sarne slottet Wdssenstein i Estland och stekte betal-

hafvaren Hans Boije till döds. I Finland fördes ett

plundringskrig, landet var från början nästan utan för-

svar, men småningom samlades stridskrafter som till och

med ryckte öfver ryska gränsen. Ett tvåårigt stillestånd

slöts 1575 ensamt för Finland, medan kriget fortgick

som förut på lifländska sidan af Finska viken. Här egde

Svenskarne till slut icke mera qvar än Revals stad och

slott, men slutligen omkring 1580 ändrade sig krigs-

lyckan. Czaren hade nu äfven fått krig med Polen och

Icriniska Tartarerne, hvilka båda sökte förbund med Sve-

rige, och svenska krigsmakten hade fått en särdeles

duglig härförare i Fransmannen Pontm De la Gardie.

Denne eröfrade under loppet af året 1581 Wesenberg,
Lode, Leal, Hapsal och hela Estland, Narva, Ivanogorod,

Jama och Koporie. Finland erhöll med anledning af

dessa framgångar värdighet af Storfurstendöme, och Johan
fick derigenom en välkommen tillökning i sin redan

förut nog prunkande titel. Han kallade sig nu: "med
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Guds nåde Sveriges, Götes och \'endes konung, stor-

furste till Finland, Ingermanland och Karelen samt hertig

öfver Estland och Liiiand."

Emellertid fortsattes kriget med största förbittring.

Stilleståndct på finska sidan upphörde 1577. Härjnings-
tåg företogos från N5'slott vid .Saimen åt det inre af

Hyssland, och Kexholms län eröfrades. Någon skonsara-

het visades från .Svenskarnes sida, men icke så från

Ryssarnes. Ett anfall mot Ingermanlands hufvudort

Nöteborg försöktes af De la Gardie, ehuru utan framgång.
Behofvet af fred var å ömse sidor ytterst känbart, men
konung Johans anspråk hade nu med fraragångarne stigit,

så att allt hvad som kunde vinnas, var ett stillestånd

på fyra år 1083—1587. Under denna vapenhvila hade
Svenskarne olyckan att mista sin tappre härförare Pon-
tus De la Gardie. Han drunknade i Narvaströmmen
1585. Ivan den fjerde var ock död 1584 och hade vid

sin död tillrådt sin son Feodor att bibehålla freden med
Sverige. Men det stolta språk konung Johan förde —
"han fordrade att czaren skulle böja ned sitt hufvud tor

honom och låta bli att kalla sig alla Ryssars herre,

emedan en del af Rytsland tillhörde Sverige" — samt
hans öfverdrifna fordringar omintetgjorde åter utsigterna

till fred, och kriget upplågade på nytt. Det var medan
Kexholms län och Ingermanland ånyo gingo förlorade,

Finland härjades och i Estland tjugo tusen Svenskar
hade att kämpa mot hundra tusen Ryssar, som Johan
förde ett sådant språk. I öfrigt var allt öfverlemnadt

åt anförarnes tapperhet, insigter och fosterlandskärlek,

ty å Johans sida gjordes intet för att försvara de

olyckliga Kinder som voro skådeplatsen för detta förfär-

liga krig. Det gick så långt att Sigismund såsom ko-

nung i Polen och tronföljare i Sverige, på eget bevåg

på samma gång han för Polen alslöt ft*cd med Ryssarne,

äfven för Sverige utverkade ett års stillestånd. I Est-

land var folket så utledset vid kriget, att det på eget

bevåg ville göra fred; hertig Karl rådde äfven härtill,

men Johan förtörnades och förklarade att hvarken hans

bror eller hans son voro hans förmyndare och befalde ånyo
krigets fortsättande. Detta var 1590. Karl Henriksson

Horn, som ensam med fyrahundra krigare emotstått hela
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den ryska styrkan af ötVer hundratusen man och rcäddat

Xarva, men sedermera mot afträdaode af Ivnnogorod och

Koporie i Ingerraanland utverkat Ryssarnes återtåg, hvar-

igenom Estland blef åt Sverige bibehållet— denne jemtc

hans vapenbroder Gustaf Baner blef af Johan hemkallad,

fängslad och — anklagad tor förräderi. Horn begärde ran-

sakning och dom. Hans försvar, hvilket han förvägrades

att skriftligen författa, ehuru han säger sig vara sjuk

och svag af fängelset och "en föga vältalande man" —
var fullt af ädelhet. Icke dess mindre lifdömdes han
den 20 febr. 1591, årsdagen af stormningen af Narva
— qvarhölls än ett år i fängelse och fick först på
afrättsplatsen nåd. Karl Henriksson Horn var likväl ej

den ende af denna slägt som gjort sitt namn odödligt

genom detta krig. Son af den gamle tappre Henrik

Horn, vid hvilkens sida han fostrats till fosterlandets

försvar, och syskonbarn till sjöhjelten Klas Kristersson

Horn, hade han ock sjelf fyra söner, alla utmärkta, och

bland dem Gustaf Horn, den yngste af dem och den

störste. Dessa och flera med dem visa, som Geijer

säger, "framåt på den store Gustaf Adolfs dagar." —
Emellertid gick Ryska kriget, oaktadt dessa och flera

enskilda storartade bragder, hvilka Johan, som nämndt
är, på sitt sätt belönade, under denne konungs sista

lefnadsår högst olyckligt. Sverige led af utskrifningar-

nes fortsatta tyngd, knektarne gjorde uppror för bristande

sold, befälhafvare till- och afsattes, och Sveriges länder

bortom Oster.sjön sköflades förfärligt Inom sex månader
hade Ryssarne sjutton gånger härjande inryckt inom
finska området vid Kexholm, utan att den svaga sven-

ska besättningen der på slottet kunnat hindra det. Eörst

efter Johans död afslöts i januari 1593 en tvåårig vapen-
hvila med Ryssland, hvilken slutligen i maj 1595 föran-

ledde en stadig fred.

I mörka färger målas af rikets råd ställningen i Sve-
rige vid denna tid. I ett bref från rådet stäldt till Reval,

då konungen var der för att möta sin son Sigismund,
framläggas i frimodiga ord klagomålen mot Johans rege-

ring; det är föga underligt, om ett sådant språk förtör-

nade den despotiske konungen. Skriften, stäld till både
Johan och Sigismund, upprepar redan förut gjorda på-

minnelser: "deras majestäter skulle låta sig undersåtarnes
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nöd gå till hjertat, den vore nu efter tjugoåtta års krig sti-

gen till den höjd att riket intet mer förmådde gifva; utom
skatten af den tionde penningen i flere år, hade allmo-

gen nästan årligen måst utgöra först den stora kostgär-

den, dernäst tre till fyra hjelpgärder om året och ändå
penningar samt stora körslor och dagsverken; det mesta

vore påbjudet ej med öfverenskommet råd och betän-

kande, såsom lag säger, utan af kamrerare och köks-

skrifvare. Under den hårda tiden på de trenne sist för-

flutn åren hade mycket folk, hästar och boskap af hun-

ger omkommit; månget hus hade genom de stränga årliga

utskrifningarne mistat tre till fyra söner; lindring i bör-

dorna hade ofta nog blifvit utlofvad, men icke följt; den
oskickliga och slösaktiga hofhållningen utan ordning och

lydnad, stora byggningar, slott och kyrkor öka den
menige mans armod, så att der förr hafver varit åker

och äng, der växer nu stor skog, och hvar förr i många
år sutit välbehållna bönder, der löpa de nu med käppen
och säcken. Af städerna är tredjedelen öde; bland prä-

sterskapet herskar oenighet för liturgiens skull; krigs-

folket, utan sold, öfverlemnadt i främmande land åt hun-

ger och nakenhet, är utledset vid kriget; freden är rikets

första behof, hvarföre den med Ryssland bör slutas nu,

medan fienden är dertill benägen."

Det var under sådana förhållanden, medan allmogen

mångenstädes var utarmad, städerna voro öde, rikets

tillgångar, medtagna af tjugoåtta års krig, intet mer
kunde gifva, och hungersnöden öfver allt stod för dörren

— som Johan, glömsk af sitt rikes bästa, af blott fåtanga

fortsatte ett krig, som han långt förut med fördel kunnat

sluta. Det var ock under sådana förhållanden som han trodde

sig genom ett namn, som ökade raden af hans egna tit-

lar och värdigheter, kunna gifva en utarmad landsdel

(Finland) ersättning för otaliga lidanden.

12 Sigismund, Polens konung. Tvister

mellan Johan och Earl.

Ännu var likväl måttet icke rågadt; Sverige stod

på väg att genom konungens handlingssätt ryckas ur

detta krig i ett nytt. Alltsedan Johans tronbestigning
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hade polska konungakronan för honom utgjort ett efter-

längtadt mål, och efter hans svåger Sigismund Augusts

död hade han i Polen haft fullmäktige, som vid det föl-

jande konungavalet skulle bevaka hans rätt. När likväl

hans försök missl^^ckats, i det en annan hans svåger,

Stefan Bathory, blef Polens konung, ändrade han sina

anspråk så, att hans son Sigismund skulle vinna den

efterlängtade kronan. Han hade för detta ändamål låtit

uppfostra honom i katolska läran, hvilken Sigismund

sedan under hela sin lefnad fanatiskt vidhöll. Slutligen

då Stefan Bathory aiied år 1587 och ett nytt konunga-

val anstäldes, lyckades det verkligen Johan att till sin

stora glädje utverka Sigismunds val till Polens konung.

Det krig mellan Sverige och Polen, som började under

Eriks regering, hade visserligen upphört med Johans tronbe-

stigning ; icke dess mindre förekommo äfven under Johans

regering täta anledningar till missnöje å ömse sidor, så att

endast begge makternas farhågor för deras gemensamma
fiende Ryssland förmådde återhålla deras stridslystnad.

Kort efter sitt utkörande till polsk konung lemnade

Sigismund Sverige för att taga sitt nya rike i besittning.

Men att han ej länge skulle finna sig väl bland ett så

opålitligt folk som Polackarne var nästan att förutse. Mer
än tvenne år hade ej heller förgått, innan Johan började

längta efter sin son och ångra det steg, för hvilket han

förut så ifrigt arbetat. Med den karakterslöshet, som
var honom egen, kastade han skulden härför på rådsher-

rarne, och ett möte mellan båda konungarne utsattes att

hållas i Eeval sommaren år 1589. Denna plan skulle

dock hållas hemlig, och i stället uppmanades adeln att

till fullo utgöra sin russtjenstskyldighet, och allmogen att

erlägga en ny gärd under formen af ett frivilligt lån,

ty, heter det, konungen ämnade nu i sin sena ålder

"våga sin person emot fienden och sjelf förvärfva en

ärofull fred." Eådet som misstänkte några hemliga planer

afrådde resan-, men konungen förklarade tvärt, att han
ansåge hvarje sådant afi'ådande liktydigt med förräderi

och påskyndade resan, som företogs långt innan trupperna,

som han skulle medföra, hunnit blifva färdiga. Den 3

juli gick han ombord i Stockholm med sin drottning,

sin nyfödde son och de fleste af rådet samt det man-
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skap som hunnit .samlas. Efter ankomsten till Reval i

augusti, fick han vänta flera veckor på Sigismund.

Efterhand utspriddes ett rykte, att Johan beslutit

taga sin son med sig till Sverige, och att denne, upp-

Icdsen vid det oroliga regementet i Polen, samtyckt att

återvända hem. En allmän förskräckelse intog »Sven-

skarna, hvilka härigenom skulle blottställas för ett krig

med Polackarne, innan ännu striden med Ryssland
blifvit bilagd. Icke mindre blef oron bland Polackarne,

emedan underrättelser ingått, att Tartarerna härjande

infallit inom polska området. Johan bestormades af

Polackarne med föreställningar mot det ovisa beslutet,

och svenska rådet tog bladet från munnen och uttalade

i skarpa ordalag sina tankar om Johans styrelse. En
annan skrifvelse, undertecknad af alla de närvarande

rådsherrarne, krigsbefälet och den utom rådet stående

adeln, tillsammans sextio personer, bland dem Erik Sten-

bock, Axel Lejonhufvud, Gustaf och Sten Baner, Erik

Sparre, Ture Bjelke, m. fl. afläts till konungen, i hvilken

skrifvelse undertecknarne säga sig "hafva förnummit, att

konung Sigismund ämnade taga afsked af kronan Polen

och följa sin fader till Sverige. Sådant vore stridande

mot konungarnes bref, heder och tro; om Sigismund så

snöpligen rymde från land och rike, skulle det otvifvel-

aktigt föranleda till krig med Polen. Men en så svår

och oändlig fiendskap är Sverige på denna tid icke

mäktigt att utstå, utan torde undersåtarne deraf mot
begge konungarne blifva kallsinniga eller, hvad värre är,

begynna något oråd i riket." Då Johan oaktadt denna
föreställning vidblef sitt beslut, upptågade krigsbefälet

till slottet och nedlade sina fanor utanför konungarnes

fönster med en dyr ed att aldrig draga vapen till deras

försvar, om de onödigtvis utsatte Sverige för så mänga
fiender. Polackarne å sin sida hotade äfven. Andtligen

den 30 september slet sig Sigismund ur sin faders armar;

från Sverige förnummos oroande rj^kten om utbrutna

oroligheter, så att Johan nu måste återvända hem. Han
gick om bord utan att egna en blick åt det uppvaktande

rådet "mörk, tyst och med vreden i hjertat."

Men hämnden dröjde ej att i hårda slag drabba

dem som företagit hvad Johan kallade "upproret" i Reval.
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Vid återkomsten från nämnda stad bletVo Erik Sparre,

HogemhiM och 'Inre Bjellie, Gustaf och Sten Baner och

Klas Tott kallade till Stockholm att stå till rätta. Deras

sak nedlades för tillfåUet men upptogs åter 1590 inför

de då församlade ständerna. De anklagades tillika att

ha velat tillintetgöra arÖoreningen. Bevis mot dem sak-

nades eller användes aldrig, men icke desto mindre höllos

de i tvenne år i fängelse. "Mot de anklagade" •— säger

Geijer — "var konungen så mycket oförsonligare, som de

egentligen voro offer för många." Fåfänga voro deras

hustrurs och barns, till och med iSigismunds förböner hos

Johan. Först på sin dödsbädd gaf han dem nåd —
eller rättvisa.

Svag och vankelmodig, medan han sökte antaga

ett yttre sken af manlig kraft, hade Johan under sina

senare regeringsår blifvit allt mer beroende af sin broder

hertig Karl. Vid fadrens död var Karl ännu ett barn.

Under Eriks regeringstid hade han uppvuxit till en

kraftfull yngling och utmärkt sig under danska kriget

vid belägrigen af Varberg. Till honom hade Erik i

striden mot sina bröder satt sitt förtroende och som
fånge öfverlemnat sig åt honom. Mot Johan visade

Karl alltid en hög grad af sjelfständighet, som mera
anstod en medregent än en undersåte. Vid sitt aftal

i Vadstena, då bröderne öfverenskommo att afsätta Erik,

hade de varit ense om att i händelse af seger regera

gemensamt. Ofverenskommelsen bröts, såsom ofvan är

nämndt, af Johan, och en samregering kunde väl svår-

ligen ha varit till Sveriges nytta. Deremot öfverlemnades

åt hertig Karl hans hertigdöme, landskapen Södermanland,

Nerike och Vermland, utan de genom Arboga artiklar

af Erik faststälda inskränkningar. Men hertigen fram-

kom snart med nya fordringar. Han begärde Ströms-

holms slott och fyra härader till. Johan gaf honom
Vadsbo och Valla härad i Vestergötland. men icke Ströms-

holm emedan detta genom konung Gustafs förordnande

innehades af hans enkedrottning Katarina Stenbock. För-

nyade anledningar till tvistigheter förekommo seder-

mera, så att rådet såsom medlare mellan den stolte

konungen och den uppbrusande hertigen hade en gan-

ska svår uppgift att fylla. Också inleddes försoningen
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bröderna emellan på rådsherrarnes bekostnad, i det dera^

varningai' till konungen mot hertigens egenmäktiga till

tag vid den slutliga uppgörelsen efter mötet i Rcval
voro bland de torbrj^telser som räknades dem till last.

Hertigens maktlystnad blef omsider tilltredsstäld, då
Johan under det sista året af sin lefnad åt honom uppdrog
rikets styrelse, som han skötte med drift och skicklighet.

Hertig Karls styrelse i sitt hertigdöme hade all-

tid varit förträfflig. Han hade der alltjemt lefvat med
tblket och gjort sig noga förtrogen med dess önskningar

och behof. Han hade härigenom gjort sig så älskad, att

Yermlänningarne ännu hundra år efter hans död med
glädje omtalade den tid, då han regerade i deras landskap,

och Finnarne i Vermlands bergsbygd kallade honom
"Store Karl". 8tora voro ock de förtjenster han utveck-

lade i sitt hertigdöme. Då Johan ville med våld tvinga

presterskapet till liturgiens antagande, öppnade Karl

inom hertigdömet en fristad för de många som utsattes

för konungens förföljelser. Bland dem, som sålunda på
grund af sitt motstånd mot "rödboken", afsattes från sina

embeten men i hertigdömet fingo anställning, voro förre

biskopen i Linköping Martinus Olai, Upsalaprofessorn Petrus

Jonse, som blef biskop i Strengnäs m. fl. Gerna skulle

Johan velat undertrycka denna hertigens egenmyndighet,

men han vågade ej använda tvångsmedel, t)'' Karl hade

folkets kärlek på sin sida, och Johan och hans liturgi voro

båda ungefär lika illa anskrifna. Men det var äfven i

många andra hänseenden som hertigen gick segrande

ur striden med sin konungslige broder. Flera gånger

var det nära att svärdet hade måst afgöra saken och

att riket, under det kriget rasade vid gränserna bortom

Österhafvet, blifvit inkastadt i farorna af ett inbördes

krig. Men olyckan afvändes genom tvenne ädla furstin-

nor af olika tro, men af samma milda försonande sinne-

lag: det var Johans gemål Katarina och Karls maka
Maria af Pfak, hvilka medlade fred mellan bröderna.

För näi-ingarna och konstfliten inom hertigdömet

framkallade Karls styrelse en ny tid. Sjelf en sträng

hushållare var han i detta hänseende liksom hans store

fader en föresyn för sitt folk. De tröga bannades, de

flitiga berömdes, idoghet och välstånd infunno sig öfver
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allt, och det medan i konungaiuket hoptal.s monniskor

dogo af hunger. Bergshandteringen uppmuntrades, de

obygda trakterna befolkades med invandrande Finnar,

skogarna uppröjdes, städer anlades, bland dem Mariestad,

Mariefred och Karlstad. De båda första, liksom den in-

vid Mariestad belägna kungsgården Marieholm uppkal-

lades efter hans gemål, Maria af Pfalz. Länge sjuklig,

afied denna ädla furstinna 1589. Tre år derefter gifte

Karl om sig med den stränga Kristina af Holstein, hvil-

ken inom slägten .spelade en helt annan rol än hans

första gemål. Sigismund hade också sökt hennes hand,

hvilken omständighet med tiden lär haft ett väsentligt

inflytande på osämjan mellan farbrodern och brorsonen.

Oenigheten mellan konung Johan och adeln medförde

bland andra följder äfven ett ytterligare förökande af

det i sig sjelf skadliga sekreterareregementet, hvilket,

redan under Eriks tid infördt, alltjcmt fortsattes under

hans bröder. Den verkliga regeringen kom härigenom

i händerna på lycksökare utan sedligt eller personligt

värde, bland hvilka t. ex. Johan Henriksson skildras

såsom en af de nedrigaste menniskor, vår historia känner.

I mordet på konung Erik tog han en veiksam del-,

mördade ock en annan af konung Johans sekreterare,

Johan Kempe, sedan han förut till dennes hustru stått i

brottsligt förhållande, och gifte sig med henne efter

Kempes död. Af vinningsbegär eller för att behaga

konungen öfvergick han till katolska läran och användes

sedan som spion på hertig Karl. Han föll derefter i

onåd men fick åter tillfälle att ställa sig väl hos sin

herre genom de tjenster, han gjorde honom i förföljel-

serna mot riksråden 1590. Göran Perssons son Erik

Göransson Tegel, mycket förtjent om fiiderneslandets

historia, var ock en af detta regemente, Olof »Sverkersson

likaså. Geijer säger om dem att de förvärfvade sig ett

bedröfligt inflytande och en sk ändlig namnkunnighet.

Konung Johans händelserika lefnad nalkades sitt

slut. "L5''ckans vexlingar," skrifver Erik ur sitt fängelse

till Johans gemål, "äro sådana, att hon stundom för-

vandlar kronan till bojor, då deremot andra ur fängelset

förflyttas till de högsta äreställen." Det senare hade
varit fallet med Johan, Huru han bar sin upphöjelse,
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hafva vi i det föregående sökt visa. Öå mycken heder

tar dock egnas hans minne, att man erkänner, det han

vid sin lefnads slut ödmjukade sig och bad om förlåtelse

tor sina många och stora tel, liksom han ock skänkte sin

tillgift åt dem, som han ansåg hafva lörbrutit sig mot
honom. Om liturgien förklarade han att den så mycket
ondt åstadkommit, att han aldrig vidare ville sig med
den befatta ej heller i trossaker någon tvinga. "Jag vet

att min förlossare lefver," voro de ord, i hvilka han

fann tröst i sina sista stunder. Den 17 november 1592
kl. 3 eftermiddagen slutade han sitt lif, feratiofem år

gammal.

lo. Sigismund tillträder regeringen.

Upsala möte.

De ämnen till splittring i kyrka och stat, som upp-

stått under Johan den tredjes regering, bragtes till mog-
nad under hans son Sigismund. Redan hans uppfostran

och de läror, han
insupit med mo-

dersmjölken,

gjorde honom
fullkomligt odug-

lig till regent

i ett protestan-

tiskt land. Här-

till kommo vida-

re personliga ka-

raktersfel, såsom
bristande öppen-

het och tillgäng-

lighet, en ytter-

lig tröghet och

obeslutsamhet

samt en njugg-

het i småsaker,
som ofta kom hans största och bäst öfverlagda företag att

misslyckas. Deremot hade han flere goda egenskaper,
såsom redlighet, gudsfruktan, godhjertenhet och till och

20. Sigismnnd.
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med ordhållighet, så framt det icke gälde kättare, hvilka

hans påfviska lärare ötVertygat honom om, att man ej

var skyldig- något undseendc. Då konung Johan förtör-

nats på rådsherrarne, skref Sigismund till sin fader och

bad om nåd för dem, toreställande honom, huru svårt

det skulle blifva fiir honom (sonen) att komma till rege-

mentet i ett land, der enkor och faderlösa ur de med
konungahuset närmast befryndadc slägter ropade ve öfver

honom såsom skulden till deras olycka och förderf.

Konung Johans död hade någon tid hållits hemlig.

Man misstänkte att den efterlefvande drottningen till-

egnat sig af qvarlåtenskapen hvad hon tyckte. Mycket

saknades vid den följande undersökningen, men drott-

ningen torsvarade sig med Johans gåfvobref. Det kung-

liga liket var insatt i ett oansenligt rum, men blef af

hertig Karl förflyttadt till en af slottets förnämsta salar,

der det i en präktig svepning under vakt uppstäldes.

Begrafningen försiggick först efter Sigismunds an-

komst till Sverige och firades med stor högtidlighet.

Om densamma har en af våra historiska författare, Fryxell,

lemnat följande lifliga teckning. Den 30 januai-i 1.Ö94

anträddes tåget från Stockholm till Upsala. Först kom
pi*esterskapet, derefter HO hästar, klädda i svart taft

med landskapens vapen utsydda; framför hvarje häst en

adelsman med landskapets fana, derefter riksbaneret,

sedan det kungliga liket, buret af 24 adelsmän, så riks-

råden i svarta kappor, regalierna, svärdet buret af Erik

Stenbock, äpplet af Erik Sparre, spiran buren af Hogen-

skild Ejclke, kronan af Nils Gyllenstjerna, slutligen det

öfriga liktåget och Uplands regemente. På Klara gärde

sattes liket och alla de medföljande på slädar, och på
tredje dagen kom man till Upsala, der hertigen med ett

talrikt följe var till mötes utanför staden. Begrafningen

skedde med mycken högtidlighet-, men besynnerligt nog

hölls likpredikan af konung Johans och liturgiens bittraste

motståndare Abrahamus Angermannus, som nu var Svea

rikes erkebiskop. Liket nedsattes i samma grafkor, der

Johans första gemål fått sitt hvilorum. En präktig

minnesvård hade Sigismund låtit förfärdiga för att pryda

Johans grafplats. Men under de oroliga tiderna blef

densamma qvai-glömd i Danzig, tills slutligen konung
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Gustaf den tredje som äfven i Vesterås domkyrka låtit

uppsätta en värdig grafvård öfver Erik, lät resa denna
vård öfver Johan III i Upsala domkyrka, likväl så till

vida skipande efterverldens dom att han lät bryta från

denna senare vård de kungliga tecknen dera, spiran,

kronan, äpplet och svärdet, som fördes till Vesterås och

nu pryda Erik den fjortondes graf.

Sigismund hade mottagit sitt nya rike utan att

skiljas från det gamla. När han efter sin fader uppsteg

på Sveriges tron, hade han innehaft den polska i fem
år; om än hans kärlek ej tillhörde det oroliga polska

folket, som han en gång hade önskat att få lemna, så

tillhörde hans samvete den katolska religionen, och deraf

härrörde en naturlig böjelse att heldre vistas i det ka-

tolska Polen än i det kätterska Sverige. Detta var ett

vigtigt skäl för honom att qvarstanna i Polen, äfven om
han icke varit så Q ettrad i detta land, att han ej fick

skiljas derifrån. Om det var olyckligt för Sverige, att

dess katolske konung uppehöll sig långt ifrån sitt fäderne-

rike, hade det säkert blifvit än olj^^ckligare, om han stan-

nat i Sverige, och med skäl torde man kunna fråga

:

huru hade det då gått med Sveriges politiska och reli

giösa frihet? Olyckorna hade då helt säkert åtminstone

blifvit långvarigare, och måhända hade Sveriges historia

då haft att förtälja om ännu en fången konung.

Strax efter konung Johans död hade hertig Karl

af egen makt och vilja öfvertagit riksstyrelsen. Han
var deruti ej ovan: under de sista åren af Johans rege-

ring hade han för det mesta fört styrelsen, och således

inskränkte sig saken helt enkelt till att han behöll

hvad han redan förut hade. Emellertid var allting

till en början godt och väl. Hertigen försatte genast

de fangna riksråden i frihet, återgaf dem deras embe-

ten samt vidtog kraftiga anstalter att trj^gga rikets sjelf-

ständighet och religion. De förra gälde Polackarne,

hvilka redan vid Sigismunds val till polsk konung fordrat

som vilkor, att Estland skulle öfverlemnas till Polen, de

senare voro riktade mot Sigismunds egna och katoliker-

nas bemödanden.
För att bevara den lutherska läran ren och^oför-

kränkf^i Sverige hölls på hertig Karls föranstaltande
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ett möte i Upsala, hvilket, öppnadt den 3 mars 1593,

blef i religiöst afseende bestämmande för vårt foster-

lands hela framtid och dertöre sedan hvart århundrade

genom en jubelfest blifvit upplifvadt och återkalladt i

folkets minne. Vigtiga, för sekler afgörande voro de

beslut, som der på tvenne veckor fattades. Till ord-

förande valdes domprosten i Upsala, Nicolans Bothniensis.

Hertigen hade nämligen önskat att icke någon biskop

skulle väljas, på det icke den höga myndigheten skulle

inverka på öfverläggningarnes frihet. Mötet bevistades

för öfrigt af medlemmar utaf alla riksstånden, förnäm-

ligast prester. Ej mindre än 332 andlige från alla lan-

dets delar voro närvarande, och bland dem fyra biskopar.

Erkebiskopsstolen i Upsala, som i flera år stått ledig,

blef nu besatt genom val, och dertill utsågs papismens

och liturgiens ifrigaste motståndare Abrahamus Anger-

mannus, en rikt begåfvad, men häftig och orolig man.

8åsom grund för mötets beslut bestämdes, att den Heliga

skrift skulle utgöra enda rättesnöret tor svenska mäns
tro. Derefter upplästes augshurgiska bekännelsen, och

alla uppstodo och förklarade att de ville till sitt sista

andedrag dervid förblifva. "Så," utropade ordföranden,

"är nu Sverige vordet en man, och alla hafve vi en

Gud." Påfviska gudstjensten blef genom hertigens och

rådets påbud alldeles förbjuden och den lutherska anbe-

fald. Alla som antagit liturgien, fingo derefter en skrapa,

bland dem äfven biskoparne. Mötets beslut blef till sist

i sina hufvudpunkter bifallet, samt sedan offentligen upp-

läst och underskrifvet. Vid 1693 års jubelfest lät ko-

nung Karl den elfte förfärdiga ett silfverskrin, hvari

den märkliga urkunden än i dag i riksarkivet förvaras.

Vid underrättelsen om sin faders död, hvilken Sigis-

mund erhöll först på enskild väg genom en af hertig

Karls tjenare och sedan officielt genom en beskickning,

hade den n5'^e konungen genom öppet bref bedt hertigen

handhafva styrelsen, till dess han sjelf kunde komma
öfver till Sverige. Hertigen å sin sida hade oförtäckt

meddelat konungen, det han och rikets råd satt sig i

besittning af regeringsmakten, samt att han varnat ståt-

hållarne i Finland och Estland mot både Polackar och

Ryssar. Hertigen hade tillika frimodigt erinrat konungen,
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att hans regering" först då kunde blifva lyckosam och

gagnelig, när han med välvilja bekräftade Sveriges poli-

tiska och religiösa friheter och de beslut, dem man här

i landet komme att fatta till dessas tryggande. Men
just här låg den svåraste stötestenen. Sigismund ville

aldrig mcdgifva något förr, än han blef tvungen dertill;

men då kunde han ofta drifvas längre än man hade väntat.

Mellan Sigismunds och Karls sätt att gå tillväga

visade sig redan från början en stor olikhet. Karl, som
hade intet att frukta, helst han frän början kände sig

som den starkare, gick utan omsvep och öppet tillväga;

Sigismund åter handlade från begynnelsen mindre var-

samt, än misstänksamt. Oroliga och maktlystna herrar,

som voro hertigens personliga fiender, försummade icke

att göra dennes förhållande och afsigter tvetydiga hos

konungen. Härtill kom Upsala mötes beslut. Hertigen

hade aflFordrat riksrådet en förbindelse att "en för alla

och alla för en skulle med honom försvara rikets frihet"

(hvilken förbindelse Sigismund kallade hertig Karls fågel-

nät). Men redan innan Upsala mötes beslut var fattadt,

hade^ Sigismund meddelat ett förbud mot mötets hållande,

ehuru förbudet hemlighölls af hertig Karl, I sjelfva

verket hade Svenskarne således redan öfverträdt konun-

gens befallningar, när denne redde sig att 1593 på hösten

för första gången efter sex år återse Sverige. Blott

med svårighet hade Polackarnc medgifvit honom tillå-

telse att resa öfver till sitt fädernesland och endast mot
löfte att Sigismund innan höstens inbrott följande året

skulle vara tillbaka i Polen. Han säges ock hafva till

polska rådet förnyat löftet att Estland, enligt det vid

hans val af Erik Sparre gifna löftet, skulle med Polen

förenas; att så var, är dock ej till fullo bevisadt. För

resekostnadernas bestridande beviljades af polska riksda-

gen en summa af 3 tunnor guld.

Den 3 augusti 1593 steg Sigismund med sin drott-

ning och sitt hof om bord. Resan gick utefter Weich-

seln ned till Danzig. Svenska riksrådet Ture Bjelke^

som blifvit afsänd till Polen för att begära Sigismunds

bekräftelse på Upsala mötes beslut och framföra Sven-

skarnes önskan att se sin konung, var med på polska

skeppen, stadd på återresa till Sverige. Med mycken
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högtidlighet mottogs Sigismund i Danzig, men stäm-

ningen förändrades snart, då man kom underfund med
att konungen hyste mindre vänliga tänkesätt mot sta-

dens många protestantiska innevånaie. Sigismunds ka-

tolska följeslagare hade nämligen tillrådt honom att

i Danzig liksom förut i Thorn och Elbing tillsluta de

protestantiska kyrkorna och dermed göra slut pä den

evangeliska gudstjensten. Ovist nog hade Sigismund
velat följa rådet. Man fruktade i staden äfven för sina

borgerliga fri- och rättigheter; det kom till blodiga stri-

der mellan stadsborna och Sigismunds soldater, hofvet

måste lerana staden och flytta ned till AVeichselmiinde,

derifrån afresan, sedan Klas Fleming hunnit anlända med
svenska flottan, ändtligen anträddes den 6 sept. 1598.

Konungen och hofvet öfvertordes likväl icke på de sven-

ska skeppen, utan man hade för detta ändamål förhyrt

några vackra väl seglande holländska skepp. Trupperna
deremot inskeppades på de svenska fartygen. Efter en
svår och stormig resa anlände flottorna till Elfsnabben,

och den 30 sept. landsattes konungen lyckligt pä Stock-

holms slottsbrygga.

Till hans möte stod på bryggan hertig Karl med
riksens råd samt åtskilliga af presterskapet och bland

dem främst den nyvalde erkebiskopen Abrahamus Anger-
mannus. Sigismunds öga mörknade vid denna syn.

Hertig Karls likaså, då han i Sigismunds följe såg riks-

marsken Klas Fleming och grefve Axel Lejonkufvud. Den
förre hade oaktadt Sigismunds uppdrag till Karl att

under hans frånvaro förvalta regeringen, genast affbrdrat

Finnarne, hvilkas styresman han vai-, trohetsed och för-

bindelse att lyda konungen utan afseende på hertigen.

Hertigen hade klagat häröfver och likaså Finlands all-

moge, som var hertigen mera tillgifven än konungen,
och jäsningen var stark i Finland, men Sigismund, långt

ifrån att lyssna på klagomålen hade uppmuntrat Fleming
i hans trots mot Karl. Den andre, riksrådet grefve

Axel Stensson Lejonhufvud, hade i Yestergötland förfarit

ungefär på samma sätt som Fleming i Finland , och der-

efter flytt öfver till Sigismund och der sökt ställa ej

just till det bästa för hertigen. Han blef likväl seder-

mera försonad med Karl och stod i den fiiljande tidens
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strider under flera år troget på hans sida. En än obe-

hagligare anblick för hertigen var dock påfliga legaten

Malaspina, som jemte en hop jesuiter och katolska pre-

ster befann sig i konungens sällskap. Missnöjda blickar

vexlades å ömse sidor. Sigismund iakttog dock en lör

tillfället lämplig värdighet, men icke så Xarl. Trogen
sin vana lät han vreden genast utbryta och fordrade att

Fleming och Lejonhufvud skulle ställas till rätta. Ko-
nungen helsade han med ett skarpt tal, uppmanande
honom att styra sitt rike så, att han kunde det inför

Gud och samvete försvara. Sigismunds svar var helt

kort. Kort blef också hertigens vistelse i hufvudstaden.

Han reste till Nyköping, strax efter Sigismunds ankomst
till Stockholm, öfverlemnande regeringen åt honom och

rådet.

Det första rådet gjorde var att af konungen fordra

bekräftelse på Upsala mötes beslut. Sigismund vägrade;

kröningsriksdagen samlades i Upsala, der hertig Karl

infann sig i spetsen för 3,000 man. Sigismund fortfor

i sin vägran att underteckna mötesbeslutet. Men då

uppträdde hertigen med sin vanliga beslutsamhet. Han
skref till Sigismund, det både han och ständerna nu i

fjorton dagar legat och väntat på den fordrade bekräf-

telsen. Om den icke inom 24 timmar meddelades, skulle

icke allenast han sjelf lemna riksdagen utan ock gifva

ständerna lof att göra detsamma. Detta verkade; efter

samråd med Malaspina, som tillstyrkte att gifva den

begärda bekräftelsen — man vore ju i framtiden icke bun-

den af eder och löften åt Mttare — lät Sigismund förmå

sig att på morgonen sjelfva kröningsdagen underskrifva

beslutet, hvarefter kröningen firades den 19 febr. 1594,

årsdagen af Upsala möte. Oaktadt den misstämning

som synbart var rådande försiggingo kröningshögtidlig-

heterna med lysande ståt. På vägen från slottet till

kyrkan voro trupper uppstälda, Uplands ryttare och

knektar på högra sidan, hertigens folk på den venstra.

Åtföljd af sina uppvaktande svenner kom hertigen i full

galaskrud uppridande till slottet. Hans drägt var af

rödt sammet, fodradt med hermelin och hans hatt om-

gafs af en öppen hertiglig krona af guld. Hästen var

snöhvit, betsel, sadel och remtyg glänste af guld och
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ädla stenar. På eftermiddageD mellan kl. 2 och 3 bör-

jade kröningståg-et, Erik Sparre bar äpplet, Hogenskild

Bjelke spiran, Nils Gyllenstjerna kronan och Klas Fle-

ming svärdet. Efter dem kom konungen till fots, seder-

mera hertigen och slutligen drottningen i vagn. Erke-

biskopen Abrahamus Angermannus hÖll predikan, Erik

Sparre förestafvade eden, biskop Eellinus i Vesterås

påsatte kronan, och erkebiskopen läste bönerna. Derpå
skulle hertigen afliägga hyllningseden. En sammetsdyna
trambars, på hvilken han skulle knäböja, men i stället

för att sjelf böja knä lade han sin hatt på dynan till

tecken af undergifvenhet och afgaf stående eden. Sedan
ständerna på slottets borggård aflagt sin trohetsed, upp-

lästes en kungörelse om konungens återresa till Polen,

samt att regeringen under hans frånvaro skulle skötas

af hertigen och rådet.

Sigismunds vistelse i Sverige aflopp likväl ej utan

oroligheter. Striden upplågade mellan de med konungen
inkomna katolska presterna och hufvudstadens lutherska

presterskap. Den af konung Johan långsläde och illa

behandlade Erik Schepperus hade i sin predikan på
påskdagens högmessa i Stockholms storkyrka uppträdt

och tackat Gud som låtit "de påfviskas villfarelser gå
ända derhän, att sjelfva barnen kunde skratta ät dem".
Yttrandet anspelade på en fottvagning, som katolikerna

enligt sin kyrkas bruk anordnat under påskveckan, och

uppkallade jesuiterna till motpredikniugar. Sinnesstäm-

ningen förbittrades mer och mer både hos katoliker och

lutheraner och öfvergiuk slutligen till öppna våldsamheter
Rådet klagade hos Sigismund och denne fann sin ställ-

ning så osäker, att han för dess tryggande sände hem-
liga bud till Polen för att erhålla förstärkning af polska

trupper. Detta väckte farhågor i synnerhet hos prester-

skapet, som vände sig till riksrådet med begäran om
skydd. Riksråden svarade, att de ej ansågo sig sjelfva

säkra till sina lif samt vände sig till hertig Karl för att

inhemta hans tanke. Han tillstyrkte dem att befästa

Vaxholm och förlägga svenska flottan till Elfsnabben.
Detta lät sig emellertid ej göra, emedan Klas Fleming
Lade svenska flottan i sina händer och ej släppte den
ifrån sig. I början af juni anlände de polska skeppen
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till Stockholm och krigsfolket, 3,000 man, landsattes ])å

Djurgården. — Denna styrka var emellertid alldeles för

obetydlig — det insåg både Sigismund och Svenskarne —
för att något egentligt genom den skulle kunna uträttas.

Emellertid var den stor nog att ytterligare öka spännin-

gen; blodiga slagsmål följde mellan de i staden inqvarte-

rade Polackarne och hufvudstadens borgare, hvarvid de
senare upprefvo stenläggningen på gatorna och uppburo
stenarne i husen för att försvara sig. Polackarne till-

kallade sina kamrater från lägret på Djurgården. Lyck-
ligtvis voro desse mest Preussare, hvilka icke ogerna

sågo, att de öfverraodiga Polackarne tuktades.

Under allt detta pågingo underhandlingar mellan

konungen, hertigen och rådet om regeringssättet under

Sigismunds frånvaro. Konungen ville låta hertigen och

rådet föra regeringen gemensamt efter de flesta rösterna

enligt en af Erik Sparre uppsatt regeringsform; icke

desto mindre insatte han i de särskilda landskapen ståt-

hållare med hemliga fullmakter, att med förbigående af

hertigen och rådet endast handla efter konungens befall-

ningar. Sådana voro tre bröder Stenbock i Vestergöt-

land, Östergötland och Småland, Erik Sparre öfver Vest-

manland och Dalarne, Erik Brahe ötver Stockholms stad,

Upland och Nordlanden, Klas Eleming öfverste landshöf-

ding i Finland, riksmarskalk och öfveramiral o. s. v.

Dessa herrar uppf5rde sig fullkomligt sjelfständigt i sina

län samt trotsade öppet hertigens befallningar och kallel-

ser. Det såg ut, som om unionen med Polen hade hos

de store åter uppväckt den gamla sjelfrådigheten från

Kalmar-unionens dagar.

14. Karl riksföreståndare.

Midt under denna oreda lemnade Sigismund Sverige
och afreste d. 14 juli 1594 med sin gemål och sitt hof

till Polen.

Hertig Karl förklarade strax att han såsom rikets

arffurste "ej kunde låta allt gå vind för våg". Med
kraftig hand fattade han regeringstömmarna; rådet svig •

tade emellan sin ed till konungen och sin fruktan fii r
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hertigen, men Karl förmådde dess medlemmar att med
sig ingå en torpligtelse att svara en för alla och alla for
en. Denna förbindelse som afgafs den 2 sept. 1594,

förklarade genom rådsherrarnes bifall hertigen för riks-

furestmdare mot det att hertigen tillförband sig att med
råds rade st5''ra riket "efter dess lagar, lommgens ed och

arjföreningens innehåll". Kort dereiter inträffade en hän-

delse som väl kunde vara egnad att höja hertigens

äreh^stnad och rikta hans förhoppningar emot Sveriges

krona. Den 9 december 1594 födde hans gemål honom
en son, som i dopet erhöll namnet (justaf Adolf. Råds-
herrarne bjödos att bevista döpelseakten, Erik .Sparre

som fadder, och enigheten tycktes vara fullständig mellan

hertigen och rådet.

Frukterna af hertig Karls kraftfulla verksamhet i

riksstyrelsen visade sig snart. Genom freden den 14

maj 1595 i Tevsina*) gjordes ett efterUingtadt slut på
kriget med Ryssland, som nu varat i tjugusex år. Genom
densamma afstodo Ryssarne från sina anspråk på Estland,

men behöUo higermanland och Kcxhohns län. Föga hade
således vunnits genom detta långvariga krig, som kunnac
slutas tio år förut på alldeles samma vilkor. Dock var

saken härmed ej fullt afgjord, ty för att icke behöfva

afskeda sitt krigsfolk ville ej Fleming återlemna Kex-
holm. Kriget var nära att utbryta på nytt, men genom
täta beskickningar lyckades hertigen förmå ryske czaren

att vänta, tills efter Klas Flemings död 1597 Kexholms
län formligen afträddcs till Ryssarne.

Efter vunnen fred med Ryssland begärde hertig

Karl konungens bekräftelse på riksföreståndarevärdig-

heten. .Sigismund svarade efter ett hälft års dröjsmål,

att det måste blifva vid hans "förut gjorda förordnande",

och att han nog visste medel att upprätthålla sin konungs-
liga myndighet, ty han ämnade icke tillåta någon minsk-

ning af de rättigheter han ärft af sina förfäder. Hertigen

vände sig då till rådet och fordrade ständernas samman-
kallande. Rådet vägrade; men hertigen lät icke dess

mindre uppsätta kallelse till en riksdag i Söderhöping och

') Kil by i lusrerniaulaud i uailieteii af itadeii Xaiva.

Svensk historiu. II. G
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tvang rådet att underskrifva densamma. Rådet vädjade till

konungen, men i enlighet med det vid polska hofvet gängse
språket, att "kättai-e måtte gerna inbördes rifvas och slitas;

det vore godt nog åt dem", lät svaret vänta på sig. När
detsamma ändtligen anlände, var riksdagen redan samlad.

Den 20 oktober tramlade hertigen för ständerne öfver-

läggningspunkterna: dessa voro många till antalet, tro-

ligen för att bemantla det verkliga skälet till riksdagens

sammankallande, näml. frågan om riksföreståndarskapet.

Om denna fråga lät Karl borgare och bönder först yttra

sig, och med uppräckta händer edligen betyga att de

med honom skulle svara för beslutet en för alla och alla

för en. Derefter vände sig hertigen till herrarne och

begärde få höra deras tankar, i synnerhet rådsherrarnes.

Desse svarade på samtliga adelns vägnar och lofvade

"hans furstliga nade hörsamhet i allt det, som lände

kongl. maj:t och fäderneslandet till gagn och godo". —
Härmed var hertigen förklarad för riksföreståndare.

Söderköpings herredagsbeslut utkom affattadt på
svenska, tyska och latin. Det bekräftade de förut mot
katolikerna beslutade åtgärderna, deras gudstjenst i Stock-

holm, på Drottningholm och i Vadstena instäldes, deras

prester förvistes. Vadstena kloster, det sista och det

berömdaste i Sverige, upphäfdes alldeles. Dess få Öfver-

blifna nunnor fingo genom Sigismunds försorg en fristad

i Birgittinerklostret i Danzig. Den nyutnämnde erke-

biskopen Abrahamus Angermannus företog en visitations-

resa öfver hela riket lor att utrota ännu qvarvarande

katolska kyrkobruk och åvägabringa fullständig enhet

inom k5''rkan. A ena sidan kom derunder mycken vid-

skepelse bland folket i dagen (det fans t. ex. ännu de

som tjente Oden), men å andra sidan röjde sig på ett

beklagligt sätt erkebiskopens våldsamma lynne. De som
voro försumlige att gå i kyrkan, flngo slita ris. Ofver-

sköljning med iskallt vatten, böter, fängelse vid vatten och

bröd och uppenbar kyrkplikt voro straff som användes för

verkliga eller förmenta förbrytelser mot kyrkoordningen.

Den som uppslagit en förlofning och gift sig med en

annan, blef tvungen att lemna sin maka och återtaga

deu torra förbindelsen, om också ingen af kontrahenterne
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ville så hafva det. Missnöjet bland folket blef allmänt
och uttalade sig i snicädeskrifter, der vi äfven återfinna

följande vers:

,^'é^x
'^

ai. Hertig Karl i Vadstena kloster.

Jag kungör eder vänner forsjitin,

Hur vår erkebiskop ställer sig i Sven"t;e.s land:

T[udflänga ocli skölja med ämbar och spann

Bäde ung och gammal, qvinna och man.

Han gifter folk tillhopa som stutar pläga tiimja.s;

Aldrig något äkta folk så kan sämjas.

Sakramentet vill han icke u])phöja,

Det må för mycket ])å han.s armar töja.

Han vill vår konung af riket drilVa,

Det skall ej ske så länge vi lefva, m. m.
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Grenom sitt ovisa uit hade erkebiskopen alldeles mot-

verkat livad han velat betVänija, och just derigenom kunde
tara verkligen uppstått för lutherska religionen, oui Sigis-

mund vetat att genast och pä ett klokt sätt begagna
sig af sinnesstämningen. Erkebiskopen fick också upp-

bära skarpa och väl tortjenta förebråelser af hertig Karl,

dem han likväl sökte tillbakavisa, ocli följden var bör-

jande fiendskap mellan honom och hertigen.

Enligt Söderköpings riksdagsbeslut skulle hertig

Karl föra styrelsen med råds rade. Men alltför ofta lät

han förnimma sin herskarenatur, och rådet som ej vågade

stöta sig med honom och icke heller ville bryta sin ed

mot konungen, befann sig i sin rådvillhet mellan två

eldar. På grund af den gemensamma ansvarighet, h var-

till hertigen förpligtat samtliga rådet enligt Söderkö-

pings riksdagsbeslut, fordrade han nu, att ståthållaren i

Einland Klas Fleming såsom otrogen och upprorisk skulle

med våld kufvas, hvarföre hertigen ville öfversända en

krigshär till Finland under Göran Posses befäl. Denne
undanbad sig det farliga uppdraget, rådet sökte afböja

företaget såsom föranledande ett inbördes krig, och

koimngen uppmanade Fleming att med våld möta hvarje

försök att motsätta sig den konungsliga viljan. Med
anledning häraf stalde sig Fleming i öppen fiendskap

mot hertigens många anhängare i Finland, så att desse

kommo i icke litet trångmål. Han började till och med
i ti"ossaker söka att följa konungens åsigter. Vid de

under höstmarknaden i Abo år 159G hållna gudstjenster

hade han försökt att fa de katolska kyrkobruken åter

införda. Några prester, som ej ville ingå härpå, hade

blifvit utkastade öfver muren från kyrkogården, och då

klagomål häröfver anfördes hos Fleming, svarade han,

det han ej visste bättre råd, än att man finge kasta

dem samma väg in igen.

Om Karls vänner hade det svårt i Finland, sä voro

svenska riksråden i ej mindre trångmål. Oupphiirligt

påyrkade hertigen ett härtåg till Finland, riksråden

tvekade, men hade ej makt nog hvarken att neka eller

bifalla. För att bryta rådets motstånd förklarade herti-

gen att han skulle afsäga sig regeringen, men tillika, att

då han emottagit den af ständerne, så ville han endast
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i ständerncs händer nedlägga sin makt, livartore han
sammankallade en allmän riksdag till Arboga. Hade
han väntat, att rådet skulle mottaga hans afsägelse med
öfverraskuing och bestörtning, så missräknade han sig.

De närvarande uppsatte en skrift, hvari de tackade tör

hans omvårdnad om riket; men om hans återtagande af

regeringen nämndes ej ett ord. Kort derefter anlände

ett bref från konungen i Polen til! rikets ständer, hvari

han yttrade att, då han genom sina sändebud förnummit,

att hertigen "efter den toreskrifna regeringsfoi^men" ej

ville befatta sig med styrelsen, så ville han nu uppdraga
den ensamt åt rådet.

Detta var emot hertig Karls beräkningar, men riks-

dagen var redan utlyst, och detta var hans lycka.

Den sammanti-ädde i Arboga i februari 1597, herti-

gen hade vidtagit de kraftigaste mått och steg för

att dertill bereda sinnena efter sina önskningar, och

vänner saknade han icke. Riksdagskallelsen hade åt-

följts af stränga hotelser mot hvar och en som vågade
uteblifva. A sin sida öfversände Sigismund till rådet

ett förbud mot hela riksdagen och förbjöd en hvar, eho

det vara månde, att lesa dit. Inom landet funnos utom
adeln många som sågo sakerna på samma sätt och ute-

blefvo från riksdagen. Af rådet infann sig blott en, den
orolige grcfve Axel Lejonhufvud, som, tor en småsak
förtörnad på konungen, hade kastat sig i hertigens armar,

de öfriga af rådet ursäktade sig, Nils Gyllenstierna tör

sin höga ålder, Hogenskild Bielke för .sin sjuklig het -

hans ben voro förlamade så att han icke kunde gå -

o. s. v. Borgerskajjet från Kalmar, Stockholm och flere

af rikets städer uteblof likaledes. Men Karl lät sig ej

detta bekomma utan törklarade, att de måtte komma eller

icke komma, "lyckan råkar hvem hon vill".

Den 17 febr. anlände hertigen till Arboga med sin

gemål och ett följe af tvåhundra personer. En öppen
skrifvelsc ankom från flere af riksråden, såsom Sparre,

Banerarne och Ture Eielke, redogörande för skälen till

deras uteblifvande från riksdagen. "Denna," sade de,

"var icke lagligen utlvst, ty till och med efter Söder-

köpings beslut egde hertigen icke makt att företaga

något utan rådets bifall; rikadagen var ej fri, då man
med hot blifvit ditkallad; rådet var ej på sätt som veder-
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borde derom tilLsagdt; och slutligen, konungen hade för-

bjudit dem tara dit." — Hade hertigen förfarit egenmäk-
tig vid riksdagskallelsen, så var sättet att framkalla dess

beslut oj juindre våldsamt. Bönderna lyfte klubbor och

pålyxor uiot herrarne, ro}>ande, att de skulle försvara

hertigen så länge deras blod var varmt. Hertigen lät

bland dem utdela penningar, under det han kastade

några bland herrarne i fängelse under förevändning att

de tvärtemot hans uttryckliga befallning afrådt menig-
heten att resa till Arboga. Allmogen upphetsades på
allt sätt emot adel och prester: särskildt mot erkebiskopen

hvilken det lades till last att riksdagen drog ut på tiden,

emedan lian höll med rådet och herrarnc, m. m. Han
liade nu ådragit sig heiligens hela vrede, blef kort efter

riksdagen afsatt samt dog i fängelse och elände.

Genom riksdagsbeslutet, som af hertigen sjelf upp-

sattes och under tvång och hotelse underski*efk äfven

i landsorterna, bekräftades Söderköpings riksdagsbeslut.

Den som satte sig häremot skulle såsom rikets fiende

med vapen kuiVas. Det hela har utseendet af en

revolution. Hertigens motståndare af den högre adeln

hade, såsom Erik fSparre skref, fif fruktan för öfvervåld

lemnat riket och flytt, först till Danmark och derifrån

till Polen. Hå hade Erik »Sparre, Sten Baner, och Göran
Posse lemnat fosterlandet och sökt en fristad i främmande
land. Ture Bielke och Gustaf Baner hade begärt att

som enskilde män fä stanna qvar på sina gods, hvilket

väl tilläts dem, men med tillsägelse från hertigen till

fogdarne att gifva akt på dessa motspänstiga rådsherrar.

Sverige var nu bragt till undergifvenhet för hertig

Karl, ehuru ännu många funnos, som fordrade att han
skulle förlika sig med rådet. Sedan hertigen skyndsamt
satt sig i besittning af Elfsborg, Stegehorff och Kalmar
redde han sig att taga öfver till Finland, der ett inbör-

des krig rasat sedan föregående året. Bland orsakerna

till aet samma var äfven följande: Under kriget mot
Ryssland hade ståthållaren Klas Fleming haft krigsfolket

inqvarteradt hos allmogen i s. k. horgläger. Efter krigets

slut underhölls krigsfolket på samma sätt hos allmogen

i akt och mening, att, om så behöfdes, med vapen för-

svara Sigismunds makt emot hertigen. De tunga gär-
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derna för knektarnes underhåll och deras våldsamheter

uttröttade allmogen, som frambar sina klagomål för

hertigen. Enligt berättelse skall denne frågat Finnarne,

som framburo klagomålen, huru tätt krigsfolket var för-

lagdt, då en af sändebuden Bengt Pontu från Kyi'0 svarado,

att tjugu bönder voro om en ryttare och fjorton om en

knekt. Kunna tjugu bönder — skall hertigen hatva sagt

— icke öfvermanna en ryttare, eller fjorton en knekt,

då mån I lida plågan som I tbrtjenen. Då de utskickade

fortsatte sina klagomål och begärde hjelp, skall Karl

hafva svarat i vredesmod: "Jag vet ingen annan råd

utan skaöer eder fred med egen hand, om ej annars så

med gärdsgårdsstörar och klubbor." Folket tog hertigen

på orden och upproret i Finland, utgånget trån Öster-

botten, stod snart i full låga. Det har lått namnet
''Muhhehri(]et\ ett Tiamn som bestods det af Flemings
ryttare med afseende på allmogens vapen. Bondehären
som uppgick till omkring 4,00(J man, blef slagen och

upprifven, och inalles skola 3,000 bönder fallit ofter för

upprorsförsöket *).

•Strax derefter uppkom i Finland en förskräcklig

hungersnöd. Men fåtanga voro bönerna till Fleming, att

han ville lindra allmogens betryck. Tvärtom samlade
han ytterligare krigsfolk lur det nästa vår förestående

krigståget mot Sverige, der Sigismund hade beslutit

med härsmakt tvinga hertig Karl till undergifvenhet.

Men midt under dessa rustningar afled Fleming på hem-
vägen från Nyland natten mellan 12 och 13 april. På
Abo slott fiirlorade man likviil ej modet. Flemings enka
fru Ehha Stenhoch visade en kraft och en rådighet, som
erinrar om Kristina GyUcnstierna, Anna Bielke och andra

storsiniiade svenska qvinnor; staden försågs med lifs-

medel, slottet sattes i fullgodt tursvarsskick och flottan

utrustades. Till styresman efter Fleming utnämndes af

Sigismund på finska adelns begäran Arvid Eriksson Stål-

arm, en tapper och ädelsinnad man, som genast sökte

lindra folkets nöd, ehuru han ingalunda kunde afvända
från Finland den krigets störtfiod, som nu öfvergick

Sverige och hvaraf svallvågor hemsökte äfven Finland.

) Koskiuuii, l^iulautls historia.
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15. Sigismunds krigståg mot hertigen, hans

nederlag och afsättning.

Hertigens sista åtgöranden i S'vcerige hade ändtligen

besegrat Sigismunds obeslutsamhet. Hvad denne sagt,

att med hertigens sätt att föra styrelsen, konungens
undersåtar, innan de visste ordet af, skulle befinna sig

i öppet krig mot sin lagliga öfverhet, hade nu in-

träffat. Efter eröfringen af de nämnda slotten i Sverige

öfvergick hertigen till Finland. Här mötte han ett tap-

pert motstånd, men lyckades slutligen vinna Abo. Med
flottan som legat i Finland under Flemings befäl, och

många förnäma fångar, bland dem fru Ebba, återvände

han till Sverige, dit Sigismunds väntade ankomst påskyn-

dade hans återfärd. Hela detta fälttåg till Finland hade

varat i två månader. Abo blef emellertid inom kort åter-

taget af Stålarm och hans folk; Karl var för en tid bun-

den af händelserna i Sverige.

Efter många påminnelser af de till Polen flyktade

rådsherrarne hade Sigismund satt i verket sitt redan

föregående året genom hans sändebud Lascy öppet utta-

lade beslut, att med en krigshär besöka Sverige. Den
20 juli hissades segel och öfverfarten anträddes från

Danzig till Kalmar. Den polska krigsmakten utgjordes

af 5,000 man välrustade trupper under befäl af liflända-

ren Farensbach. Den gamla erfarne polske fältherren

Zamoisky tillrådde Sigismund att medtaga en större här,

detsamma påyrkade de svenska herrai-ne. Men trogen

sin vana verkstälde konungen nu, såsom alltid, sitt beslut

blott till hälften. — Den 9 april (1598) lemnade han War-
schaii och landsteg den 30 juli vid Kalmar, hvars slott

inom kort for honom öppnade sina portar. Början lofvade

således godt och de svenska rådsheri"ar, som åtföljde

honom, gjorde hvad de kunde för att vinna sinnena.

Arvid Stålarm försökte med 3,000 man en landstigning

på svenska kusten, men blef tillbakaslagen af hertigens

flotta och Uplandsbönderna under anförande af tvenne
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Upsalaprofessorei", I«(icolaus Bothniensis, densamme som

förde ordet vid Upsala möte, samt Jakob 8chinnerus.

Hela tåget som egentligen var utan all bet3^delse, fiok etter

provianten i böndernas matsäckar benämningen "korftågeP\

Stockholm förklarade sig för konungen och större delen

af Göta rike gick honom tillhanda. Deremot var Svea

land för det mesta tillgifvet hertigen. Dalkarlarne ingingo

med gestrikar, helsingar och vestmanlänningar ett för-

bund till hans försvar. De skickade bud till hertigen

och begärde blott af honom en anförare, helst den unge

herr Karl Karlsson. Denne, naturlig son af hertig Karl,

hade af Johan den tredje blifvit adlad med namnet Gryl-

lenhjelm och var till kraft, ihärdighet och mod lik herti-

gen, men af ett mildare och ädlare sinne.

Från Kalmar hade konungen begifvit sig till Stege-

borg, der hertigen mötte honom med sin samlade krigs-

styrka. Just som Karl stod i begrepp att anfalla, fann

han sig med sin här plötsligen kringränd af Polackarne.

Anföraren för kungliga trupperna, liifländaren Parensbach,

red fram till konungen med en fiendes hufvud spetsadt

på sin lans och besvor honom att fullfölja de redan vunna

föl-delarne. Men när Sigisnnmd såg sina undersåters

blod rinna, veknade hans hjerta och han befalde att

striden skulle upphöra samt lät tillsäga hertigen att

draga sig tillbaka. Detta drag af ädelmod rörde för ett

ögonblick sjelfva hertig Karl, och han förklarade sig i

förstone villig att med hustru och barn lemna riket, om
enigheten derigenom kunde återställas. Men denna hans

eftergifvenhet varade icke länge. Med flottans annal-

kande ökades hans anspråk, underhandlingarne brötos

och striden började på nytt. Sigismund hade från Stege-

borg tågat till Linköping; hertigen följde efter, och i när-

heten af staden, på ömse sidor om Stångån, stod det åt-

görande Stongehro slag den 25 sept. 1598, i hvilket den

kungliga hären, af hertigen angripen, med ringa förlust

å hans sida, led ett fullkomligt nederlag. 2,000 man
lågo enligt hertigens egen uppgift på slagfältet, och

Sigismund var nära att blifva fången. Grenast efter

slaget hade konungen och hertigen ett personligt samtal,

hvilket föranledde fördraget i Linköping af den 28 sep-

tember, hvari bestämdes att vapnen å ömse sidor skulle
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nedläggas, att allt det trämmande krigsfolket skulle bort-

sändas utom konungens litvakt, att regeringen öfver-

lemnades åt konungen att föras enligt hans ed samt att

en riksdag skulle sammankallas inom f5a'a månader, till

hvilken tid de af hertigen torordnade embetsmän skulle

bibehållas vid utöfningeu af sina sysslor.

Allt detta visade att hertigen var segrare och konun-

gens sak i Sverige förlorad. Ilegeringen skulle visserligen

öfverlemnas till konungen, men då hertigens anhängare
bibehöUos vid sina sysslor var i-edan tydligt, att konungen
häi'igenom intet hade vunnit; dessutom förstod hertigen så

väl att vid riksdagarne ställa sakerna till sin toi-del, att

intet tvifvel vore, det han äfven denna gång skulle göra

på samma sätt. Karls ärelystnad hade vunnit sitt mål

;

det återstod för hans hämndlystnad att äfven vinna sitt.

Han fordrade att de fem rådsherrar, som följt konungen
från Polen, skulle utlemnas. Sigismund gjorde alla försök

genom grefve Erik Brahe att i detta fall förmå hertigen

till eftergift, men förgäfves. Han svarade "att, om konun-

gen icke godvilligt ville utlemna dem, så funnos — här-

vid pekade han på en skara beväpnade bönder som just

kommit till hans undsättning — nog män, som skulle

hcmta ut fäderneslandets fiender och förrädare midt ur

konungens hop." Med svidande hjerta måste Sigismund

finna sig i att utlemna Erik Sparre, Gustaf och Sten

Baner, Ture Bjelke och Göran Posse ; dock skulle de dömas

af främmande sändebud.

Sigismund syntes till en början vara fast besluten

att, enligt tördraget i Linköping, begifva sig till Stock-

holm. Men oförmodadt ändrade han plan; från Linköping

afreste han till Stegeborg, gick der ombord på flottan,

qvarlemnade en polsk besättning i Kalmar, och afsegladc

till Danzig. Fördraget var dermed brutet och hertigen

begagnade detta som skäl att på en riksdag i Jönköping i

början af år 1599 förmå ständerna att uppsäga Sigismund

tro och lydnad. Det var likväl ännu blott vilkorligt.

På en ny riksdag i Stockholm den 24 juli samma år

skedde uppsägelsen ovilkorligt för Sigismund personligen,

men för hans ätt skulle tronen stå öppen, ifall konungen

inom år och dag ville sända sin son prins Vladislaw till

Sverige för att uppfostras i evangeliska läran. Vidare
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biet det Sigismund förelagdt att svara härpå inom sex

månader. Han svarade med öppna bref — ett numera
vanmäktigt både anfalls- och försvarsmedel — liurusom

"hans otrogne farbroder förfört Sveriges innebyggare

med dikter, undandolt Sigismunds brcf, slagit under sig

kronan, enkors och faderlösa barns egodelar, med ialsk-

het erbjudit kronan åt Yladislaw, men på vilkor, som
aldrig kunde antagas, emedan en öm fader ej kunde
anförtro sitt barn i så tyranniska händer. Han anropade
dertöre Gud den aldrahögste såsom beskyddare af sin

rättvisa sak och varnade Sveriges innebyggare för deras

förblindelse". L)å prinsen uteblef, bekräftades afsättningen

på Linköpings riksdag år 1600.

Vid sin afresa till Polen hade Sigismund inlagt

polsk besättning i Kalmar och till befälhafvare derstädes

förordnat Johan Sparre, broder till den af hertigen

fängslade rikskansleren Erik Sparre, och en af hertigens

ifrigaste motståndare. Sigismund hade uppmanat sitt folk

till tappert försvar och utlofvat snar undsättning, hvilken

likväl som vanligt uteblef.

Att belägra och intaga Kalmar skickade hertigen

tvenne pålitliga män, Karl Karlson Gyllenhjelm och

Samuel Nilsson hvarjemte han lät tillsända Sparre den
helsning, att, "om han ej uppgåfve slottet, ville han
(hertigen) helsa på honom, medförande hans broder Erik
Sparre och flere dennes medhjelpare och låta dera der-

utanfor undfå deras förtjenta lön." I febr. 1599 kom
Karl från Jönköpings riksdag sjelf till Kalmar, och intog

staden med storm. På slottet försvarade sig Sparre i

det längsta i förbidan på den utiofvade hjelpen från

Polen. Hungersnöden rasade bland besättningen, sex
polska skepp nalkades, men blefvo tillbakadrifna af de
svenska lådjor, som hertigen låtit hämta från Stockholm,
och den 10 maj måste ändtligen slottet gifva sig. Her-
tigen begynte här utkräfva den blodiga hämnd, som han
sedermera fullföljde mot sina motståndare både i Sverige
och Finland. Den tappre befälhafvaren .Johan Sparre,

Lars Rolavih och Kristofer GylUmjrip blefvo som foster-

landsförrädare afrättade, och Sparres egendom, Bergqvara
slott i Småland, gafs i förläning åt Gyllenhjelm, som
i'edan en gäng hade afböj t anbudet deraf, liksom han
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försökt rädda Sparre, i det han hedt tor honom hos

hertigen.

Med afrättningarne i Kalmar hade hertig Karl in-

trädt på hämdens blodiga stråt. De tängna rådsherrarne

kunde nu förutse sitt blitvande öde- det var ock efter

händelserna i Kalmar som Erik Sparre uppsatte den för-

svai'sskrift, som blifvit bekant under namnet Nyköpings

testamente, och hvari han ropar hämd och ve öfVer her-

tig Karl samt instämmer honom för Guds rättvisa dom.

Skriften är med värdighet författad, åsyftar att bevisa

författarens oskuld samt slutar med orden att "äran är att

akta mera än lifvet."

Efter uppträdena i Kalmar gälde det hertigens mot-

ståndare i Einland. Med krigshären och sin flotta kom
Karl öfver dit i augusti 1599. Ståthållaren Arvid Stål-

arm, länge vacklande mellan troheten mot sin religion

och troheten mot sin konung, hade till slut, af Sigis-

mund besviken och öfvergifven, valt att söka förlikning

med hertigen, men detta var nu for sent. Före sin

ankomst hade Karl skickat bref till Finlands allmoge

och uppmanat den att resa sig mot Sigismund, och hem-

liga utskickade hade arbetat för det samma. Framgång
följde ock hertigens vapen. Stålarm, som med några

hundra man inneslutit sig på Abo slott, måste uppgifva

slottet åt Karl, betälhafvaren öfver de kungliga trup-

perna Axel Kurk blef slagen och i Viborg tillfångatagen,

Viborgs slott eröfrades, och hela Finland föll till herti-

gen. Öfver allt tecknade han nu sin väg i blod. I

Helsingfors, i Viborg och i Abo uppfördes samma skåde-

spel som förut i Kalmar. Bland de afrättade var äfven

Johan Fleming, en son till Karls obesegrade motståndare

Klas Fleming. Denne unge man hade från Polen

kommit på besök till sina gods i Finland och på de

öfrige finska herrarnes böner qvarstannat för att dela

deras öde. Likaså omkommo i blodbadet betälhafvaren

på Viborgs slott Arvid Tavast, på Tavastehus Sten

Finske, m. fl. Arvid Stålarm och Axel Kurk skickades

till Sverige att der stå till rätta med de öfriga anklagade

herrarne. Då Abo slott uppgafs, hade besättningen

erhållit hertigens löfte, att deras sak skulle afgöras inför

riksens ständer, men Karl bröt sitt ord, försmående till
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och med skenet af laglighet för sitt handlingssätt. Axel

Kurk dömdes till döden, men fick nåd. Arvid Htålarm

benådades äfven, likväl törst, sedan han fyra gånger

stått på afrättsplatsen-, olyckligtvis hade han år 160;")

ånyo ådragit sig hertigens misstankar; han blef på nytt

dömd till döden, tor femte gången törd till afrättsplatsen

men dock slutligen benådad med lifstidsfängelse på Grips-

holm, der han afled år 1620.

För att hindra hertig Karls tillänmade tåg till Fin-

land hade Sigisuuind från Danzig afsändt åtta svenska

fartyg, hvilka, besatta med tyska och skotska legoknek-

tar under anförande af Johan Gyllenstjerna, skulle

angripa Elfsborg. Men till följd af Sigismunds dåliga

anstalter misslyckades företaget helt och hållet. En
sådan utgång på detta Sigismunds sista försök att med
väpnad hand återtaga Sverige hade Karl förutsett, hvar-

för det ej heller hindrade honom att, sedan nödiga för-

svarsanstalter blifvit träftadc på den hotade punkten,

öfvergå till Finland. Härifrån skyndade han att möta

de till Linköping sammankallade ständerna.

Det var här den slutliga domen skulle fällas öfvcr

de sedan ett år i hårdt fängelse inspärrade rådsherrarne,

och de öfrige redan afrättade herrarnes dom bekräftas.

Karl uppträdde sjelf som anklagare. Han hade visser-

ligen för tillfället befriat de till doms sittande herrarne

från deras trohetsed, men hans blotta näi'varo var mer
än tillräcklig att på förhand afgöra de fångnes öde.

De anklagade voro: riksråden Gustaf och Sten Baner,

Hogenskild, Ture och Clas Bielke, Erik Sparre, Erik

Lejonhufvud, Göran Knutsson Posse till Hellekis samt

fem adelsmän: Karl Stenbock, Arvid Stälarm, Axel Kurk.

Krister Horn och Bengt Falk, hvilka varit kungliga

belälhafvare i Finland eller annorstädes. Anklagelsen

upplästes af Erik Göransson Tegel och innehöll att de

tilltalade hade brutit mot Söderköpings riksdagsbeslut

och tcirt afvog sköld mot sitt fädernesland. Några af de

anklagade knäföllo, erkände sig skyhiiga och erhöllo nåd,

de andra dömdes till förlust af lif, ära och gods. Under
hela ransakningen gaf Karl oupphörliga prof på sitt hat-

fulla lynne. Mot Hogenskild Bielke hade intet rörande

den sista tidens händelser kunnat ledas i bevis, och han
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försvarade sig med mycken styrka och reda; men Karl
utfor mot honom i grotVa skällsord och svor vid himmel
och jord, att ''den gamle räfven var rätta orsaken till

allt". När domen var fäld, sökte de Utdömdes hustrur,

barn och vänner med tårar och knäfall hos hertigen vinna
försköning till lifvet för de olycklige. Klas Bielke, P^rik

Lejonhufvud, Göran Posse och Kri;>ter Horn som erkänt

sig skyldige utfördes på afrättsplatsen tor att se sina

vänners och bröders blod rinna, men fingo der nåd ; men
de öfrige, Gustaf och 8ton Eaner, Erik Sparre och Ture
Rielke, afrättades på Linköpings torg den 20 mars för

det de, enligt deras eget yttrande, ej kunnat tjena två

herrar. Deras värdiga uppförande i de sista stunderna
väckte allmänt deltagande och beundran. Med tårar

erinrade man sig ännu långt efteråt deras lugn och

ståndaktighet. I den stund, då Ture Bielke knäböjde
för att mottaga dödshugget, framtog han en halsduk för

att binda den för sina ögon; men hastigt besinnande sig

bortkastade han duken och utbrast: "nej, jag vill oifra

åt min herre och Gud med ett bart, rent och oskyldigt

ansigtc. Herre Jesu Krist," utropade han, "i dina hän-

der befaller jag min anda," och i detsamma föll hufvudet.

Efter de fyra rådsherrarne framfördes den sextioårige

krigsmannen Bengt Falk. Som han var katolik, afslog

han de lutherska presternes biträde och gick lugnt till

döden. Stälarm och Kurk blefvo, som nämndt är, först

på afrättsplatsen benådade. Den förre, som var en lustig

och glad herre och oaktadt fängelsets lidanden ej för-

loi-at sitt glädtiga lynne, berättas på återvägen till lan-

gelset hafva skämtande yttrat: "de salige herrar riks-

råd lära väl nu undra, hvart jag tagit vägen, då jag

icke kommer efter dem till hijnjn el riket, såsom de väntat."

Fruktad mer än älskad var nu hertig Karl obestridd

herre i Sverige. Det sista slaget hade varit förtarligt-,

men landet var räddadt från tvedrägt och inbördes split.

Det adliga mångväldet, som under Gustafs båda äldre

söner åter begynt höja hutvudet, låg för långliga tider

krossadt och tillintetgjordt. En mängd af den högre

adeln skyndade ock att söka sin räddning och sin säker-

het hos konung Sigismund i Polen såsom Klas Bielke,

fordom den rikaste man i Sverige, nu utarmad och tärd
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af ett långvarigt fängelses lidanden, Axel LejonhutVud
och Erik Brahe, hvilka båda siitit i blodsdomstolen i

LinLöpiug, den senares bror Griistaf Brahe, teni Sten-

bockar, fyra Spärrar, sex Gyllenstjernor, sju Possar,

tvenne E^ibbingar, två Bondar, två Flemingar, en Tor-

stenson och en Horn. All de afviknc herrarnes egendom
torklarades genom Norrköpings riksdagsbeslut år 1(104

turbruten till kronan. Sålunda drabbade strattet ej blott

dem som förtörnat hertigen utan äfven deras barn och

efterkommande, led efter led. Förbittringen mot den
oförsonlige Karl gaf sig luft i en mängd smädeskritter,

bland hvilka ''Hertig Karh slatjtarehänJc^^ utgifvcn af

Göran Xilsson Posse och tryckt 1(517, är den rykt-

baraste.

Sigismunds tbrsök att mot sin farbroder göra sin

makt gällande i Sverige hade misslyckats och hans

anhängare drabbats af hertigens blodiga hämd. Sigis-

munds anspråk i förening med afträdelsen af Estland

till Polackarue öfverflyttade flendtligheterne till främ-

mande land; dessa blefvo tillika för vårt land och folk

början till den tid af långvariga krigiska framgångar,

som i vår historia betecknas såsom Sveriges stormakts-

tid. — I Polen regerade Sigismund efter sin afsättning

i Sverige i trettiotvå år. Åfven här visade han föga

en konungs kraft, men mycket den enskilde mannens
dygder. Han var tvenne gånger törmäld : 1. med Anna
af Österrike, känd såsom en mycket ädel qvinna, 2. med
hennes syster Constantia. I sitt första gitte hade han

sonen Vhdklaiv, som frejdade sitt namn såsom en af

Polens förnämste konungar, och i det andra Jolum Kasi-

niir. Sigismund alied 1632.

16. Kriget mot Polen.

Efter delfåendet af Linköpings riksdagsbeslut hade

Sigismund afträdt svenska Estland till Polen och på
tvenne riksdagar i Warschau erhållit polska ständernas

löfte om understöd i kriget mot Sverige. Karl som i

dessa stridigheter ansåg det bättre att förekomma än att
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förekommas, grep saken an med sin vanliga kraft. På
Linköpings riksdag erhöll han svenska ständernas för-

bindelse att hvarje landskap hädanefter skulle hålla ett

visst antal ryttare och knektar. På detta sätt hopsamla-

des en här af 30,000 man väl rustade trupper, med hvil-

ken han om sommaren 1600 öfverseglade till Reval.

Hertigens senare gemål Kristina af Holstein, deras son

Gustaf Adolf, nu sex år gammal, samt tvenne deras

22. ^p«ii i^,./^^I^-A^^StvOx

döttrar medföljde på färden. Skickliga befälhafvare voro

utsedde att anföra trupperna såsom Anders Lennartson,

Karl Henriksson Horn, Karl Gyllenhjelm m. fl. — Po-

lackarne togos helt och hållet oberedda, och 8venskarne

hade i början en lysande framgång. Hela Lifland ända

ned till Diinafloden öfversvämmades af Karls trupper,

och en stor del af invånarne i detta land öfvergick till

Svenskarne. Annorlunda blef det dock, sedan Polackarne
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hunnit mista sig till striden, och deras skickliga härförare,

den gamle Zamoishj och under honom Kodkieioicz, fått

sal^erna om hand. Inom kort voro 8venskarne utdrifna

ur Lifland och, hade blott polska hären fått tillräckligt

understöd af Sigismund, skulle utan tvifvel äfven Estland

gått förloradt för Sverige. Men Polackarne blefvo illa

undei'stödda och afundsmän fråntogo Zamoisky befälet.

Hertig Karl deremot sörjde som vanligt för att hans

trupper skulle hafva fullt upp af alla förnödenheter, och

så utjemnades förhållandena.

En olycka, som Karl med alla sina ansträngningar icke

kunde förekomma var förlusten af slottet Wolmar, vid

hvilket tillfälle hans skickligaste härförare Jakob Pontus-

son De la Gardie och Kai-1 Gyllenhjelm töUo i Polackar-

nes händer. Med beundransvärd tapperhet hade desse

unga män försvarat slottet mot Zamoiskys stormnings-

försök, och det oaktadt de polska kanonerne skjutit

stora brescher på de förfallna slottsraurame. Eörst

sedan hela polska hären i fulla tre månader blifvit

uppehållen utanför det lilla fästet Wolmar, läto Gyllen-

hjelra och De la Gardie förmå sig att dagtinga. Krigs-

folket fick aftåga, men anförarne blefvo fångar. De
behandlades till en början aktningsfullt, men sedan de

blifvit förda till konungen, ändrades förhållandet. De la

Gardie åtnjöt dock någorlunda mensklig behandling, men
på Gyllenhjelm, som var hertig Karls naturlige son,

tycktes Sigismund velat släcka sin vrede mot fadern.

Ett rymningsförsök af Gyllenhjelm bidrog ock i sin mån
att förvärra hans ställning. Fötterna smiddes i jern,

det förra fängelserummet utbj^ttes mot ett uselt näste,

der blåsten i full frihet hven genom väggarne och der

det under den strängaste vinter aldrig eldades. I det

längsta hade Gyllenhjelm fått åtnjuta sin vapenbroders

sällskap. Ehuru erbjuden att utvexlas hade De la Gardie

villigt delat vännens öde, till dess slutligen sveket

skilde dem åt. De hade nemligen båda fått löfte att

utvexlas, De la Gardie frigafs, men Gyllenhjelm återför-

des till fängelset trots det erhållna löftet. Först efter tolf

år och på bemedling af Sigismunds gemål drottning Anna
lossades hans bojor; men ej förr än efter tretton och ett
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hälft års fängelsetid blcf han fullkomligt fri och fick

återvända till fäderneslandet. Under fångenskapen hade
han lifligt sysselsatt sig med läsning, i synnerhet i teolo-

giska ämnen, i hvilka han förvärfvade sig mycken lär-

dom. Ett af honom författadt arbete "Schola Captwitatis",

uttalande hans under fångenskapen förvärfvade rika

inre erfarenhet, samt en öfvcrsättning af Davids psalmer

voro frukter af hans arbeten under denna hans svåra

pröfningstid.

De lidna iorlustcrna uppretade till det yttersta hertig

Karls lynne. Äf frågan om fredsunderhandlingar utspann

sig mellan honom och polske storkansleren och kron-

taltherren Zamoisky en skriftvexling, betecknande såväl

för bådas lynne som för tidens seder. Zamoisky upplyser

hertigen, att Polens adel icke består af slafvar, som låta

sig plundras, fängslas och halshuggas utan laglig rätte-

gång, "såsom det sker i ett visst annat land". Han
utmanar hertigen till envig, och Karl å sin sida svarar,

att mot Zamoisky käppen vore ett passande vapen. För-

grymmad svarar Zamoisky: "Jag har fått dina bref, Karl

8ödermanlänuing! De äro fulla af högfärd, men tomma
på förnuft. En sådan hotelse som din anstår ej en krigs-

man, än mindre en kunglig person, utan endast slödder

och pack" o. s. v. -- Eådas uj)pbrusning lade sig seder-

mera; de funno, att de båda förifrät sig.

Bland de många exemplen af enskild tapperhet och

pligttrogenhet under kriget stannar minnet gerna vid

JVils Stjenisköhk försvar af fästningen Diinamiinde, som
belägrades af Polackarne under den tappre Kodkiewicz.

Till fästningens undsättning hade Karl skickat 2,000 man
hvilka bortkördes af Kodkiewicz, men å sin sida måste

denne kämpa i öfver ett åi's tid mot 8tjernskölds tap-

perhet innan han lyckades intaga fästet. Innan detta

gaf sig, hade Kodkievs^icz i Pernau tilliångatagit Stjern-

skölds husti^u och barn och hotade att, om icke Diina-

miinde strax uppgåfves, skicka dem fängslade inåt Polen.

"Gud är mitt vittne," svarade Stjernsköld, "att jag för

hustru och barn ville offra allt, ja sjelfva lifvet; men de

tillhöra mig, fastet åter min konung, och jag vill försvara

det, elivad öde än må träfla de mina." Kodkiewicz var
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ridderlig nog att värdera sådana tänkescätt; han behandlade

sina tangar väl och försatte dem snart i frihet.

Ar 11)02 hade Karl åtcrvändt till Sverige att möta
rikets ständer i Stockholm. Han var missnöjd öfver

fiilkels ovillighet att bevilja ytterligare hjelp till krigets

fortsättande — men än mera öfver presternas visade

ofördragsamhet i trossaker. De ansågo hertigen icke för

renlärig: han lutade, sade man, åt kalvinska läran. Ivarl,

som stod öfver mängden af sitt presterskap i lärdom och

i skarpsinne öfverträffade de fleste af sin samtid, påyrkade

att man i religiösa ting skulle hålla sig efter skriftens

ord, men ej vara strängt bunden af Upsala mötes beslut

eller Augsburgiska bekännelsen-, i många fall närmade
han sig tydligen reformerta bekännelsen i det han t. ex.

ansåg sakramenten blott beteckna och bekräfta, ej med-

dela syndernas förlåtelse, men framför allt försvarade

han tornuftets bruk vid begagnandet af andliga ting.

I alla frågor stödde han sig på skriftens egna ord, i

II vilka han synes varit väl bevandrad. Hans åsigt förde

honom i strid med hans egen erkebiskop, den tordom för

liturgiens skull afsatte Linköpingsbiskopen Olaus Martini.

Striden gör både fursten och biskopen beder, den

förre för hans här visade hofsamhet och måtta, den

senare för hans oförskräckta försvar af sin åsigt, hvar-

med förenades en hög grad af nit och ihärdighet i ut-

öfningen af det presterliga kallet.

17. Karl IX.

Redan vid Linköpings riksdag, år 1(300, hade ofrälse

stånden och krigsbetälet erbjudit hertig Karl kronan;

adeln deremot hade blott begärt, att han ville fortfara

med regeringen.

På riksdagen i Stockholm 1()<>2 gjorde ständerna

en framställning i samma syfte, men hertigen sjelf, som
visat sig så litet nogräknad då det gälde att utesluta

Sigismund och hans hus från tronen, tvekade nu. väl

ihågkommande att det fans en annan, som hade närmare
rätt till Sveriges tron och hvilkens rätt icke blifvit

förverkad.
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Som vi erinra oss, hade Johan den tredje med sin

senare gemål Gunilla Bielke en son, som vid faderns död

var blott tre år gammal. Denne prins, sedermera känd
under namnet hertig Johan af Östergötland, var nu elfva

år gammal. Efter Gustaf den förstes arfforening var han

närmare berättigad till kronan än hertig Karl. Det var

ock först sedan han kommit till så mogen ålder, att hans

afsägelse kunde betraktas som giltig, .som Karl mottog

den honom för tredje gången erbjudna konungsliga vär-

digheten.

Detta var vid Norrköpings riksdag 1604. Karl hade
vid riksdagens öppnande begärt att blifva befriad från det

besvärliga riksföre.ståndarekallet. tStänderna kunde, sade

han, förlika sig

med Sigismund

eller ock välja

hertig Johan. Om
Sigismund var

frågan redan åt-

gjord; hertig Jo-

han åter begärde,

tacksam för den

heder honom ve-

derfors, att för

alltid varda be-

friad från sina

rättigheter till tro-

nen. '"En livar,"

säger han. ''kunde inse, att rikets tillstånd fordrade på
tronen icke en yngling utan en man. Han bad sin far-

bror ofördröj ligen emottaga spiran, utlotvande att han

gerna för framtiden skulle afstå sin rätt äfven åt dennes

söne7-'\

Efter denna förklaring hyllades hertig Karl till

Sveriges konung, och en arfförenimj uppsattes, h vari-

genom kronan öfverflyttades på Kommg Karls manlixja

ar/vingar, samt i brist på manliga afkomlingar äfven till

den qyinUga linien.

Karl var nu obestridt Sveriges konung. Han skyn-

dade nu att med förnyad kraft fortsätta polska kriget

och öfvergick sommaren 1605 med en betydlig krigshär

23. Karl IX.



KARL T\:s KRIG MKP POLKN. 141

till Lifland. Här erötrade han Diinamiiude, der Nils

Stjernskuld, som torut näiuiides, biel" belalhafvare, men
slutlig'en måste atstå ])latsen åt Polackarnu. Derpå rvckte
Kail mot Riga och började belägra staden, medan Anders
Lenua]-t«on erhöll befallning att med 4*< KX3 man stöta till

honom irån Reval. För polska krigsmaktens bestånd var det

af högsta vigt, att Polackarne hindrade Anders Lennartsons
förening med konungen, hvartöre ock Kodkiewicz hastigt

anföll honom. Ehuru Svenskarne ledo någon förlust,

kunde föreningen icke hindras och Kodkiewicz ansåg sig

som förlorad. Illa understödd af Sigismund hade han blott

ö.CXX) man emot Svenskarnes lO.OOO. Med sin lilla styrka

lägrade han sig vid Diinaliodens strand vid j)ass tre mil

ifrån Kiga lör att om möjligt söka undsätta staden. Kai-I

skyndade att upphäfva belägringen tör att i stället med
ett afgörande slag tillintetgöra den polska hären; men
planen misslyckades. Svenskarne hade tågat genom
natten, vägarne voro till följd af starkt regnande upp-

blötta, soldaternas kläder o-enomvåta, krutet och de
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öfriga krigsförrådet skadadt af regnet. Anders Lennart-
son afrådde lifligt anfallet, men fick derför af hertigen

uppbära beskyllningen att vara rädd fiir fienden. Konungen
intog en särdeles gynsani ställning på höjderna vid Kerkhohn
nära Riga, fienden åter var inklämd mellan de tre gånger
starkare Svenskarna samt Dunuttoden. 21en KodkioAvicz'

rådighet räddade honom. Genom en låtsad fiykt lockade

Polackarne svenska hären ned pä slätten, och nu angrep
det polska rytteriet med törtviflad häftighet de utmattade
Svenskarne. Nederlaget blef allmänt, och förgäfves käm-
pade konungen sjelf och Anders Lennartson m. fl. med
yttersta ansträngning för att hejda Svenskarnes flykt.

9,CKX) man stupade, bland dem den tappre Anders Len-
nartson, 500 togos till fånga. Karl sjelf skulle hafva

blifvit tillfångatagen, om ej Lifländaren Henrik Wrede
gifvit honom sin häst och låtit sig sjelf nedhuggas af fienden.

Karl kastade sig i sadeln och kom genom AVredes sjelf-

uppofiring ur faran. Konungen visade sin erkänsla genom
att förse den fallnes enka och barn med rikliga förlänin-

gar i Pinland, ätten upphöjdes sedan af drottning Kristina

i friherrligt stånd.

LHom sig af förtrytelse skyndade Karl tillbaka till

Sverige. I bref till rådet hade han redan berättat sin

olycka, i det han ondgöres på sina krigare, ''hvilka," säger

han, "som en hop höns sprungo undan och läto hacka sig

i nacken, hvaraf de ock bära märke". Hemkommen sam-

mankallade han ständerna till en riksdag i Örebro, der

han påminde dem Svears och Götei's gamla dygd att

offra allt för fosterlandet samt erhöll genom sina kraftiga

ord förnyad hjelp till kriget. Detta företer för Öfrigt

uader Karls lifstid inga vigtigare händelser. Zamoisky
dog år 1(305, i Polen var man missnöjd med Sigismunds

regering, och härigenom förlamades anstalterne så att

frukterne af segern vid Kerkhulm gingo alldeles förlorade.

Svenskarne fingo på nytt öfverhanden och utbredde sig

öfver ^Lifland.

Ar 1(307 i medlet af mars månad firades konung
Karls kröning i Upsala. Karl, som i sitt hvardagliga lif,

i synnerhet bland allmogen, lät sig nöja med den största

enkelhet, omgaf sig deremot vid högtidliga tillfällen

med den största prakt. OnigilVen af främmande furstar,

och sändebud samt sitt rikes förnämsta adel anträdde
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konungen kröningsdagen fiirden från slottet till domkyr-

kan, der de öfriga ständerna väntade och biskoparne

helsade honom med orden: "välsignad vare han som
kommer i Herrans namn". Drottningen samt hertigarne

G-ustat' Adolf, Johan och Karl Filip (Karls yngste son,

tbdd i Reval KJOl) åtföljde tåget. Hertigarne fingo hvar

sina torläningar, Gustaf Adolf blef storfurste af Finland,

Johan hertig af Östergötland och Karl Filip af Söder-

manland. Strax efter slutade kröningshögtidligheter före-

tog Karl en eriksgata, men nödgad af oroande tidningar

från både Polen och Kyssland, skyndade han åter tillbaka

till Stockholm, innan hans rundresa ännu var fulländad.

1 sammanhang med de polska torvecklingarne hade

Sveriges förhållande till Ryssland börjat blifva allt mer
och mer osäkert. Efter långvariga oroligheter i det inre

af detta rike hade Polackarne i Ryssland torvärfvat sig

ett iniiytande som började blifva farligt tor Sveriges

säkerhet. Sigismund hade företagit sig att understödja

en djerf upprorsstiftares anspråk på ryska tronen för att

sedan med hans hjelp äfven från ryska sidan angripa

Sverige. Villigt lyssnade derföre Karl till ryske czaren

Wasilij Schuiskoi's böner om hjelp, men betingade sig

såsom ersättning derför Kexholms län.

En truppstyrka, till det mesta bestående af utlän-

ningar, ej särdeles talrik, men anförd af skickliga fält-

herrar såsom den 2()-årige Jakob Pontusson De la Gardie

och Erert Karlsson Horn, uppbröt från Yiborg i mars

1GU9 och inträngde i hjertat af Kyssland. Genom myteri

af Finnarne hejdades väl deras framsteg för en tid; men
konung Karl, som tätt kunskap om Finnarnes olydnad,

sände bud, att de upproriske skulle återskickas dit hvari-

frän de kommit eller ock hängas i närmaste träd. De la

Gardie inväntade förstärkningar och intågade den 12 mars

KUO i czarernes hufvudstad Moskwa, der han emottogs

som en befriare.

Emellertid framträngde Polackarne och belägrade

Smolensk. De la Gardie ryckte i förening med czarens

broder mot denna stad, men oförmodadt öfvei-gingo vid

ett Polackarnes anfall De la Gardies legda trupper till

fienden, f)ch med blott 4^MJ man måste han verkställa

ett högst vådligt återtåg genom hela Kyssland ända till

Finlands gräns. Polackarne intågade åter i Moskwa,
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Wasilij störtades från tronen och inspärrades i ett kloster,

h varefter staden tvangs att begära, polske prinsen \'la-

dislaw, iSigismunds son, till czar.

Härigenom förändrades i väsendtlig grad Sveriges

ställning till llyssland. Kexholm hade, oaktadt förnyade

påminnelser och till och med hotelser från svenske konun-

gens sida, äimu ej blifvit till Sverige öfverlemnadt-, istället

för att komma som bundstörvandt till den förre czaren måste

Karl nu uppträda såsom fiende till ryska nationen och

som sådan söka göra sina anspråk gällande. Dessa lät

han också växa med svårigheterna. Kedan hösten förut

hade han underrättat Ryssarne, att, om de ville påräkna

hans hjelp, skulle

de lemna ej blott

Kexholm utan äf-

ven Ivangorod,

Nöteborg och Kola

vid Ishafvet. Då
uppmaningarne ej

hörsammades,

vidtogos krafti-

gare åtgärder.

Kexholm beläg-

rades och intogs

den 2 mars IGII

af finnen Arvid

Wildeman, expe-

ditioner företogos

från Österbotten

till Hvita hafvets

kust och hal ton

Kola, och i maj 1(311 uppbröt De la Gardie ifrån Yiborg,

tågade genom Ingermanlaud till floden Wolchow och

uppfordrade det mäktiga l^owgorod till gemensamt för-

bund mot Polackarne. Då detta i följd af Svenskarnes
stora ersättningsanspråk afslogs, intog De la Gardie den

10 Juli 1(111 staden med storm, hvarefter han förmådde
dess styrelse att erbjuda Rysslands krona åt en af

Karl IX :s söner, antingen Gustaf Adolf eller Karl Filip.

En högtidlig inbjudning i denna svftning afgick till

Sverige, men framkom ej förr än konung Karl låg på
sin dödsbädd, och frågan om Pi,yska tronens bestigning

Jakob IJe la (lardie.
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iif en svensk prins, som ka,nskc aldrig ä någondera

sidan varit allvarligt menad, förföll sålunda.

Ej blott till llyssland, ätVen lill Danmark hade

Xarl utsträckt frågan om erkännandet af sig sjelf

och sin ätt på Sveriges tron. I båda dessa riken

hade Sigismund haft sina uteliggare. Den krona Karl

genom sitt mod, sin kraft och klokhet torvärfvat, måste

han försvara mot sina grannar, och konunganamnets

antagande kostade honom krig både med Polen, Ryss-

land och Danmark. Med det sistnämnda riket funnos

dessutom gamla oafgjorda tvister, såsom den sedan Erik

den fjortondes dagar fortvarande striden om tre kronor

i riksvapnet, hvartill kommit en annan om gränsen i

norr mellan Sverige och i^orge. På Danmarks tron satt

(-Ipn unge tilltagsne konung Kristian IV (regent 1588

—

ltJ48j, hvilken nu ansåg rätta tiden vara inne, alldenstund

Karl var gammal och sjuklig, att vinna de af Danmark
eftersträfvade fördelarna. Att kriget äfven gälde Karl

IX personligen S3mes deraf, att Danskarne läto den

öppna krigsförklaringen föregås af manifester, med upp-

maning till uppror. Sedan Sveriges alla försök att

afböja tiendtligheterne fruktlöst aflupit, uppbröt Kristian

i april IGll i spetsen för 16,000 man från Skåne och

ryckte mot Kalmar, som på denna tid var nyckeln till

hela södra Sverige. Efter tvenne afslagna stormningar

intogs staden, och den 3 aug. 1611 öfvergick slottet till

fienden genom förräderi af kommendanten Kristofer Some.

Some flyktade, sedan han uppgifvit slottet, öfver till Dan-

skarne, och Karl, som med sin son Gustaf Adolf, sin

brorson hertig Johan samt en ganska talrik ehuru oöfvad

krigshär ankommit till Kalmar, och slagit läger 1^ mil

ifrån staden vid Ryssby, utmanade i harmen, sjelf 61

år gammal, den 34-årige danske konungen till envig.

Kristian svarade på ett plumpt och opassande sätt, kallade

Karl en gammal narr, som hade hunddagarne i hjernan,

samt företog häftiga anfall mot lägret vid Ryssby, h vilka

likväl blefvo tillbakaslagna. Efter Kalmars intagande

hade Danskarue bemäktigat sig Öland och Borgholm.

Både ön och slottet återtogos af (justaf Adolf, som
tillika inföll på danska området i Bleking och eröfrade

den af Kristian den Ijerde anlagda staden Kristianopel,

Svensk hisloria. II. 7
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Danskarnes vigtigaste fcirrådsplats. I motsats till den

tidens krigare visade Gustaf Adolf en hög grad af mensk-

lighet och mildhet mot besegrade fiender. Af besättnin-

gen på Borgholm hade tagits en mängd tängar, som vid sin

frigifning tackade prinsen "for så kristeligt krigsmanna-

qvarter*)". Kristian återvände till Danmark, och Karl

skyndade till Stockholm, dit han kallat ständerne sig

till mötes, men sjuknade på vägen och dog i Nyköping

den 30 oktober 1011. Hans högtidliga likbegängelse

firades dock först nära ett haltt år derefter den 18

april 1612 i domkyrkan i Strengnäs, der hans qvarlefvor

hvila vid sidan af hans törsta mest älskade gemål, Maria

af Pfalz, och deras barn.

Karl den niondes styrelse var en af de kraftigaste

och nyttigaste, Sveriges historia kan uppvisa. 1 allt

hade han varit en upprätthållare af sin faders verk.

Pä hvarje område, så väl den utländska politikens

som den inre förvaltningens, efterlemnade han spår af

sin ovanliga förmåga. För reformationsverkets bestånd

hade han sörjt genom Upsala möte, hvars beslut till stor

del var hans verk, liksom det af honom stad fastades,

försvarades och gjordes gällande. Reformationens inner-

sta väsen, tankens och den religiösa öfvertygelsens fri-

het, försvarade han mot sitt eget presterskap i tal och

i af honom sjelf utgifua skrifter samt skulle varit färdig

att derför kämpa mot hela sin samtid. Han var i detta

fall Gustaf Adolfs föregångare.

Hvad han för rikets enhet och sjelfbestånd vågat i stri-

den mot in- och utländska motståndare är i det föregående

omtaladt. Han kämpade der både mot unionen med Polen

och för arfföreuingen och kronans bibehållande inom Wasa-
huset. De stora magnater, som under namn af rikets

råd förut voro spridda i landsorterne och mer än

konungens embetsmän, voro småkonungar hvar i sin

landsort, -^ förenade han till en gemensam rådkammare i

Stockholm, eller gjorde åtminstone början till en sådan

genom ett Stockholms riksdagsbeslut 1G02, om än tillämp-

ningen af beslutet ännu dröjde. Han var således den

förste svenske konung, som i denna mening strängt taget

') Uvarter - pardon, nad.
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siyrde med råds rMe. Mest stödde han likväl sin makt

på folket. Af Vermlänningarne kallades han fstore Karl,

af Finnarne "hyva kiiningas" (den gode konungenj. Hvad
han för Finland uträttade, förtjenar också att evärdligen

ihägkommas, om än krigen mot Ryssland och Polen till

en del förstörde frukterne af hans verk. Adelns och

fogdarnes förtryck not allmogen, som i denna landsort

stigit öfver alla gränser, hämmades af Karl dels genom
stränga förordningar, dels genom bestratfuing af de brotts-

lige. En mängd orättrådiga fogdar skickades från Fin-

land fängslade till Sverige, och med s. k. "kronotjufvar"

var processen kort: de hängdes. Nya städer anlades

såväl i Finland — Uleähorg, Wasa och Kajana — som i

Sverige - Mariestad, Karlstad, Mariefred, gamla Göte-

borg m. fl. Om handeln och näringarne visade han syn-

nerlig omvårdnad. T leinadssättet ifrade han för enkel-

het och sparsamhet. Han och hans drottning föregingo

häruti med goda föredömen. Den senare utmätte med
alnmått tråden till hofdamerne, och det är än i dag en

sägen: "att olycklig var den, som vid Karl den niondes hof

benade ströraingen". Sjelf brukade Karl gå omki*ing på
Stockholms skeppsbro och fråga de främmande köpmännen,

hvad för varor de medfirde. Sades då: spanraål och

salt, blef konungen nöjd och svarade "du skall i dess

ställe få med dig koppar och jern." Var åter lasten

öfverflödsvaror, mörknade hans blick och svaret blef: "du

skall få svenska rofvor tillbaka". — Mot sina embetsmän
var Karl mycket sträng: en fattig prestenka hade lidit

någon orätt och klagade hos kammarrätten (den s. k.

räkningekammaren), men fick ej rättvisa. Hon vände
sig då till konungen, och kungl. maj:ts resolution på
klagomålen lydde som följer: "I gode män af kammaren!
om I icke skaften denna fattiga prestenka rätt, skall min
käpp dansa polska på eder rygg. Carolus". Hans skrif-

velser till fogdarne slutade vanligen med orden: "det

rätter och paclcer eder efter!''

Under Karls regei-ing llnner man för första gån-

gen de sedermera i rikets förvaltning så betydande fem

höga riksembetsmännens platser besatta. Till rihsdrots

nämndes Mauritz Leijonlmfvud, till riksmarsk Magnus Brahe,

till riksamiral Axel Ryning, till rikskansler Svante Bjelke
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och till riksshattmästare Seved liihbing. Ett förslag till ny
lagbok utarbetades, der bland annat det tänkvärda stad-

gande förekommer, att den adlige yngling, som icke gjort

så stora framsteg i bokliga konster, att han kunde i rikets

tjenst användas, borde mista både adelskap och arfsrätt.

Med sin första gemål Anna Maria af Pfalz hade
Karl den nionde sex barn, af livilka blott en dotter,

Katarina, uppnådde mogen ålder; lion blef gift med
Pfalzgrefven af ZAveibriicken Johan Kasimir och stam-

moder för Pfalziska grenen af Wasahuset på Sveriges

tron. Med sin senare gemål KrMina af Holstein Gottorp

hade han tre barn, sönerne Gustaf Adolf och Karl Filip

samt dottei'n Maria Elisahet, förmäld med sin kusin hertig

Johan af (jstere-ötland.



Sveriges ©torlietstid.

Gustaf II Adolf.

18 Tronbestigningen. Krigen mot Danmark

. och Ryssland.

Den 10 dec. 1()12 sammanträdde rikets ständer till

en riksdag i Nykiiping; kallelsen var utfärdad af den

genom Karl den niondes testamente insatta regeringen,

enkedrottningen, hertig Johan och sex riksråd, bland dem
den nu tjiiguåttaårige Axel Oxenstierna. Den 17 dec.

afsade sig desse st3'relsen och, sedan hertig Johan, hvars

rätt till tronen genom Karl lX:s testamente stod öppen,

ännu en gång atsagt sig alla anspråk, utkorades Gustaf

Adolf och hyllados till Sveriges konung, ehuru han icke

uppnått den i Norrkiipings arflorening stadgade myndig-

hetsåldern.

Vid knappt fylda sjutton år besteg Gustaf Adolf

sina faders tron. Sverige var inveckladt i krig med
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trenne makter, rikets tillgångar voro genom krigen ytter-
ligt medtagna, skattkanimai-en, den egentliga mätaren af
den tidens inkomstkällor, var tömd, och regeringen i det
närmaste utan utvägar att möta de från alla håll hotande
farorna. Tung var derför den regeringsbörda som lades

på den unge konungens skuldror. Men Gustaf Adolf
hade redan tidigt lörvärfvat det folks förtroemle, som

med honom skulle väga
Europas öden. Med
hopp och förtröstan

hade hans fader, då

hans domnande hand
ej mer förmådde föra

statsrodret, riktat sina

blickar på den ovan-

ligt begåtVade sonen,

och med handen på
hans ljuslockiga huf-

vud hade han förut-

sagt: ille faciet (han

skall göra det). Med
växande hopp hade ock
svenska folket åsett

den unge furstens för-

sta bragder för sitt

fosterlands försvar.

Gustaf Adolfs med-
födda stora anlag hade
blifvit utbildade genom
den mest omsorgsfulla

uppfostran. Hans lärare

var sedermera riks-

26. Gustaf II Adolfs bildstod. rådet, friherre Johan
(Utf. af B. E. Fogelberg, upprest i Göteborg.) Ski/tte, enligt sägncn
Karl den niondes naturlige son, en man som, bildad

genom nio års utländska resor, med stor lärdom flr-

enade ett skarpt förstånd och öfverliigsna själsgåfvor.

En vid Karl den niondes hof anstäld brandenburgisk
adelsman Otto von Mörner, "en väl berest, studerad

och civiliserad man", var prinsens hofmästare eller

guvernör. Af dessa sin ungdoms ledare öfvadcs Gustaf
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Adolf "i alla för en konung nödiga stycken"; af Skytte,

som var en man med romersk vältalighet, undervisades

han i latinet, historien och Sveriges lag, och af sina

tbrcäldrar fostrades han tidigt till arbete, dygd och man-
dom. — Vid fjorton års ålder fick han åtfölja sin moder
på en resa till södra orterna af riket, då han af fadern

erhöll dessa förraaningar: "var benägen mot dem som din

lijelp söka-, om några sannfärdiga klagomål för dig andra-

^•as, upptag och låt oss förnimma dem; så mycket dig

är till görandes, hjelp hvar och en till sin rätt och drif

det fliteligen hos våra ståthållare, fogdar och befallnings-

män, så sker dig med Gruds hjelp lycka".

Till kamrat i sina studier hade Gustaf Adolf haft

sin kusin, hertig Johan af Östergötland, ehuru denne var
fem år äldre; begge hade åtnjutit undervisning af samme
lärare. Johan hade af konung Karl blifvit med faderlig

kärlek omfattad, förmäldes, som redan är nämndt, med
hans dotter och insattes genom konungens testamente i

den vid hans död tillförordnade regeringen.

Den unge konungens första omsoi^g blef att värna
sitt fädernerikes sjelfständighet. Händelserna hade näm-
ligen utvecklat sig så, att frågan gälde ingenting mindre
än, huruvida Sverige skulle vara eller icke vara ett sjelf-

ständigt rike.

fc^g;-Med ungdomens hela styrka, med friskt mod och

godt hopp grep Gustaf Adolf verket an. Han började

med att midt under krigets buller stifta frid mellan de
sedan forna oroliga tider ännu jäsande elementen i sam-
hället; af dessa stridiga viljor gjorde han ett folk, som
sedan oemotståndligt följde honom på alla hans vägar.

Adeln, af Karl den nionde så hårdt tuktad, var likväl

ännu mäktig nog att förelägga sin nye konung en s. k.

handfästning eller konungaförsäkran, som för hans makt
utstakade ganska trånga gränser. Utan långa öfverlägg-

ningar underskref Gustaf Adolf både denna och de honom
kort dorefter förelagda adliga privilegierne, hvilka dock
några år dorefter inskränktes. För honom betydde
sådant föga, det dröjde i alla fall icke länge innan

han tagit makten af sina motståndare, ej genom stadgar

på papperet, ej genom våldets makt, men genom
sin andliga öfvcrlägsonhet och sin allt besegrande mild-
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het. Dc af Karl IX afrättadc herrarnes enkor och

barn åtorfingo sina egendomar, och de herrar, som undan
lorföljelscn flj^tt till främmande land, mest till Polen,

fingo återvända och återvunno såväl sin egendom som
konungens nåd och förtroende. Tacksamheten förplig-

tade dem till motsvarande undcrsåtligt nit, och mycken
duglighet kom härigenom fäderneslandets tjenst till godo,

ty bland de afrättade eller landsflyktige hcrrarncs söner

fann Gustaf Adolf till stor del sina trognaste krigare

och sina dugligaste embetsmän.

Det stora fredsarbete, som förelåg inom landet och

dettas upphjelpande och utveckling, som Gustaf Adolf

aldrig ett ögonblick lemnade ur sigte, gjorde att han

sökte fred med Danmark, men hans anbud afslogos af

dess unge, ärelj^stne konung, Kristian lY, hvilkens härar

nu fått fast fot både i östra och vestra delen af svenska

landet. Utan dröjsmål sade Gustaf Adolf ständerna sitt

farväl och skyndade att kasta sig in i krigets hvimmel.

Midt i vintern jan. 1(312 uppbröto Danskarne från

det af dem intagna Kalmar och ströfvade inåt Småland,

uppbrände Wexiö stad och Kronobergs slott samt när-

made sig Jönköping. Denna plats var en stödjepunkt

för krigsrörelserna i hela södra och mellersta Sverige,

hvarfore Gustaf Adolf med all flit arbetade på dess

befästande. För att emellertid draga fienden inom egna

gränser hade konungen sjelf uppbi'utit från svenska lägret

vid E.yssby och infallit i Skåne. Vidsträckta härjningar

utmärkte i detta liksom i föregående krig båda parti-

ernas ströftåg. Gustaf Adolfs afsigt med anfallet på Skåne

lyckades så till vida, att Danskarne åtei*vände inom egen

gräns, och vinterfälttåget upphörde på östra sidan. Der-

emot hade fiendtligheterna från norska sidan blifvit betyd-

ligt allvarsammare. Här hade konung Kristian sjelf från

Eohus*) med en betydlig styrka inryckt i Vestergötland

och belägrat Gullherc/. Denna fästning försvarades likväl

tappert af kommendanten Mårten Krakau och sedan han,

svårt sårad, hindrats att deltaga i striden, af hans fru

Emerentia Pauli, hvilken med knekt-hustrurnas hjelp till-

bakaslog Danskarnes anfall. Vestergötland härjades emel-

*) \\(\ Göta clf i näiheten af stiulen Koimclf.
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lertid vidt och brcdt, Skara, Gamla Lödöse och ötver

tretusen gårflar brändci». Det egendomlig-a i delta krig,

liksom i det under Erik XIV:s tid förda landtkrigct mot
Danmark, vai*, att man tycktes undvika att möta hvar-

andra i öppen strid, under det förbittringen å ömse
sidor gat' sig lutl i de r}'sligaste härjningar. Likväl

voro Danskarne pä alla punkter ötVerlägsna, och (jrustaf

Adolf ansåg sjelf detta krig som en strid på lif och död

tor Sveriges rike och sin krona. Också var det hä,ns

tapperhet och outtröttlighet som med svenska allmogens

hjclp räddade fäderneslandet. — I april 1(^12 nalkades

fienden, fördelad i tvenne härar, ånyo det inre af landet.

Med omkring 12,0(X) man inryckte Kristian sjelf i Vcster-

götlaud, medan en del af hans flotta understödde krigs-

rörelserna på denna sidan. EUsborg och det året torut

så tappert forsvarade Gullberg måste lemna sig i fiendens

händer. 120 kanoner blefvo Danskarnes byte, hvarjemte

vid Elfsborg togos sex svenska örlogsskepp. Kristian

ströfvade uppåt Vestergötland, men då Gustaf Adolf,

ehuru med blott hälften af den förres styrka, mötte honom
och erbjöd strid, drog sig Kristian tillbaka till Gullberg.

På Sveriges östra sida hade danske tältmarskalken

(.lerdt Rant/.an uttågat frän Kalmar, intagit fästningsverken

vid Ryssb)'-, återtagit Oland och Borgholm och derefter

från småländska kusten vid Emån vikit af inåt landet mot
Vinimerby. Derefter vände han sig åter mot kusten och

brände Vestervik och Söderköping. Afven här var Gustaf

Adolf Danskarne till mötes och satte en gräns för deras

vidare framträngande. Kristians förut nämnda återtåg

till Gullberg, som lemnade Vestergötland fritt, hade
nämligen gjort det möjligt för Gustaf Adolf att vända
sig mot Rantzau. De främmande legoknektarnes bristande

disciplin och rymningar från hären förlamade Danskarnes
röi"eiser och voro en medverkande orsak till Rantzaus åter-

tåg. Under tiden hade Kristian med samlade krafter vändt
sig mot Jönköping, dit Gustaf Adolf, som öfverallt per.son-

ligen ledde försvarsanstalterne, hastade till stadens försvar.

ilen vid underrättelsen om Rantzaus återtåg uppbröt

Kristian och tågade närmaste vägen genom Småland till-

baka inom Halländska gränsen. Ett anfall till sjös mot Stock-

holm, utfördt af Kristian sjelf, var den sista märkvärdiga



154 NYAKE TTDEN.

händelsen i detta krig, hvars utgång föi- öfrigt visst ej

motsvarade Danskarnes törväntan. Planen tor 1612 års

tälttåg synes hafva varit, att danska ai'méns båda afdel-

ningar, den ena utgången från det i maj eröti'ade Elis-

borg med GuUberg till stödjepunkt, den andra från

Kalmar, skulle mötas vid Jönköping och bemäktiga sig

denna stad, hvarefter vägen till hela det ölra Sverige
stod dem öppen. På samma gång skulle danska flottan

angripa Stockholm. Man ser hvilken allvarsam tara hotade

Sverige, men ock huru den lyckligen undanröjdes genom
Gustaf Adolfs påpasslighet och mod. När danska flottan,

36 segel stark, nalkades hufvudstaden, drog sig den
svenska tillbaka under Vaxholms fästning. Genom natt

och dag skyndade Gustaf Adolf från Jönköping till Stock-

holms försvar. Den 10 scpt. kl. 3 om morgonen anlände

han dit och två timmar senare hade han med ett rege-

mente skotska knektar hunnit till Vaxholm, der Kristian

landstigit och låtit beskjuta fästningen. Vid underrät-

telsen om att förslärkningstrupper voro i annalkande
återvände Kristian till sina skepj), och innan Gustaf x\dolf

hann fram, hade Danskarne afseglat.

Sällan har väl ett krig börjat och fortgått under
mer olika förhållanden än detta. Danskarnc hade
förhoppningsfullt med hela sin samlade makt kastat sig

öfver det utarmade Sverige; Svenskarne åter, .hvilka på
samma gäng hade krig med Polen och Ryssland, hade blott

en ringa styrka att uppställa mot den öfvermäktiga fienden,

men lyckades ändock till slut genom den unge konungens

tapperhet och ansträngningar att drifva Danskarne tillbaka

inom eget land. Väl voro Sveriges förnämsta fästningar,

Kalmar och Elfsborg, i Danskarnes händer, men deremot
hade Svenskarnc intagit Jämtland och Herjedalen, som
på den tiden hörde till Norge. — Det efter sextio års

krig utmattade Sverige längtade efter fred, men äfven

Danmark hade föga skäl att fortsätta en strid, hvarigenom

det hade intet vidare att vinna. Den 19 januari 1613
slöts derför fred mellan båda rikena i Knäred*). Sverige

återlcmnade Jämtland och Härjedalen, afträdde herra-

väldet öfver Sjölapparne i Norge, samt återfick Kalmar

') Kyrkoby vid Laga-än i Hallaud.
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och Öland, och erhöll lötle att om sex år återfå Elfsborg

mot en lösen af 1 million riksdaler i silfver. Dock skulle

Sverige, om ej nämnda summa inom den bestämda tiden

erlades, ibr alltid afträda till Danmark utom Elfsborg sju

därunder lydande härad samt städerna Gamla och Nya
Lödöse och Göteborg. Elfsborgs återvinnande var likväl

en lifsfråga tor »Sverige. Lösesumman betaltes derför

inom den utsatta tiden, ehuru detta var den tyngsta börda,

svenska folket dittills någonsin burit.

Efter att ha vunnit fred med Danmark vände sig

(rustaf Adolf med allvar mot Ryssland. Här hade De la

Gardie och Evert Horn med ringa stridskrafter fört striden

så lyckligt, att de, såsom redan nämndt (sid. 144), efter

Nowgorods eröfring förmätt Ryssarne att begära en svensk

prins till czar, ehuru valet lemnades öppet mellan Gustaf

Adolf och Karl Filip. Underrättelsen härom hade för ett

ögonblick förjagat skuggorna från Karl lX:s dödsbädd;

men då Gustaf Adolf blifvit konung, vände Do la Gardie

af omtanka för svenska konungahuset Ryssarnes val

ensamt pä Karl Filip. Som detta skedde Gustaf Adolf

oåtspord, framkallade det hos honom ett tillfälligt missnöje,

för hvilket han sedermera med vanlig öppenhet ursäktade

sig hos De la Gardie; "hans första betänkande om
sakernas ställning", säger han, "hade varit förhastadt

och kommit sig af bristande kännedom". Emellertid drog

det så länge ut på tiden med Karl Filips resa till Ryss-

land, att, när han ändtligen anlände till gränsen, det gyn-

samraa ögonblicket var törbi. Med uteslutande af både
svenska och polska kronpretendenter — Sigismund hade
eftersträfvat ryska kronan för sin son Vladislaus — hade
Ryssarne valt till czar en inhemsk man Mikael Feodorowicz

Romdnow, från hvilken den ännu i Ryssland regerande

Romanowska ätten härstammar.

Med ifver fortsatte De la Gardie fälttåget i Ryssland

;

dock var det icke utan stora svårigheter som han och Horn
tbrmådde bibehålla sig i det alltmer fiendtliga Nowgorod.
Om sommaren 1614 afreste Gustaf Adolf sjelf norra

vägen kring Bottniska viken och genom Finland till

Narva, hvarifrån han med Horns biträde eröfrade fästet

Augdov vid östra stranden af sjön Peipus d. 10 sept.

Följande sommar belägrade han Pleskow i det inre Ryss-
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land, men redan vid Ryssarncs först " tfall ur lastnin-

gen föll Ibr en kanonlcula den finsivc hjelten Evert
Horn. Gustaf Adolf sörjde honom djupt och var sjelf

närvarande, då hans lik under de af honom eröfrade

fanorna joi'dades på Kånkas gård i Finland. Det var
Korns krigslycka som förskaffat Svenskarne väldet öfver

Ingermanland och lagt under svenska kronan flera af dess

förnämsta lastningar. Pleskows belägring afbröts genom
fredsunderhandlingar, som 1615 öppnades under engelsk

och fransk bemedling. Ogerna ville Rj^ssarne göra några
afträdelser till Sverige, men svenska vapnen hade öfver

allt varit segrande, och De la G-ardie, som af Gustaf
A_dolf blifvit entledigad från kriget och satt till under-

handlare vid fredsverket, förstod att häfva Ryssarnes
motsträfvighet. Svenskarne hade till och med börjat med
att begära Nowgorod, men afstodo efter något tvistande

derifrån, hvaremot Ryssland vid freden i Stolhowa*) den 27
febr. 1617 måste beqväma sig att låta Sverige behålla

Kexholm med dess län, Ingermanland med Nöteborg, som
under kriget blifvit eröfradt, samt Ivangorod och Koporie.

Dcrjemte afstodo Ryssarnc sina anspråk på Estland och
Lifland och betalte Sverige 20,000 rubler i krigskostnader.

Den ärofulla freden förde Gustaf Adolfs namn kring Europa.

Hans stora mål var vunnet. Genom Ladoga-sjön, tretio

mil breda moras och starka fästningar voro Ryssarne
afstängda från Östersjön.. — "Och hoppas jag till Gud,"
sade konungen till svenska ständerne, "att det hädan-

efter skall blitva Ryssen svårt öfver den bäcken att

hoppa". — På gränsen restes en sten med- svenska
vapnet Tre kronor och denna inskrift på latin: "Här
sattes Sveriges gräns af Gustaf Adolf, Sveriges konung.

Måtte hans verk under en nådig försyn blifva varaktigt!"

19. Gustaf Adolfs inre styrelse.

Om vi kunna säga, att Gustaf Wasa skapade det

svenska samhället, så var hans verksamhet hufvudsak-

ligen grundläggande; den, som åter på den lagda grun-

*) En by i närheten af Ladoga-sjön.
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den uppförde den svenska samhällsbygnaden, var Gustaf
Adolf. Genom honom erhöll svenska folket först en ordnad
representation, en förbättrad lagskipning, en ny organisa-

tion af försvarsväsendet och en ordnad landtregering, på
samma gång som under hans tid grunden lades till den
förträffliga förvaltningsordning eller admimstration, hvilken

sedermera i 1634 års s. k. regeringsform vann sin fulländ-

ning. Sverige erhöll dessutom under honom först ett full-

ständigt universitet, undervisningsväsendet ordnades efter

grunder som blefvo gällande för en tid af två hundra
år, och åt handel och näringar skänktes nytt lif genom
konungens omsorger.

Genom riksdagsordningen af år 1617 bestämdes på
det noggi^annaste icke blott om förhandlingarne och öfver-

läggningarne, utan — heter det — äfven "om det cere-

moniel som skulle följas vid riksdagarnes öppnande och

afslutande*'.

Hvad som särskildt faller i ögonen vid denna tidens

riksdagar är deras korta varaktighet; de räckte några
dagar, högst tre å fyra veckor — och på dessa riks-

möten fattades likväl beslut, som långt in i kommande
tider bestämde Sveriges och till ej ringa del Europas
öden.

Riddarhusordningen eller privilegierne för rikets råd,

ridderskap och adel, att i Stockholm upprätta ett riddar-

hus, utfärdades år 1626 och bestämde hufvudsakligen

följande: ridderskapet skulle indelas i ätter, hvarje ätt

med sitt sköldemärke, hvilket allenast skulle brukas i

riksdagsbeslut och allmänna akters beseglande; ätterne

skulle fördelas på trenne klasser, den första innefattande

grefvar och friherrar, den andra ättlingar af rikets

högsta embetsmän, enkannerligen inksråd, den tredje hela

det öfriga frälset. Frälset blef härigenom en afskild

samhällsklass, och första steget till adelns afsöndrande

kan således härmed först anses fullt uttaget. Någon
återgång från frälset till skattebondens vilkor, såsom förr

i lagen var bestämdt, fans numera icke. I öfrigt är det

af intresse att förnimma, hvad Gustaf Adolf åsyftade

med sjelfva riddarhusets inrättande. Det skulle ej blott

utgöra ridderskapets samlingsplats vid riksdagarne utan

der skulle ock hållas möten för detta stånd särskildt,
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såsom ännu i dag är brukligt; der skulle ock hållas

bröllop och andra "sollennitcter" samt inrättas en 6^:0^0

eller ett kollegium tor den adliga ungdomen. I spetsen

för adelns öfvcrläggningar \id riksdagarnc stod landt-

mar.skalken med ganska vidsträckt myndighet. — Jemte
adeln kallades till riksdagarna äfven krigsbefälet, som
ock i viss mån räknades till adelns stånd. Det deltog

nämligen i adelns öfverläggningar, men utan egen rösträtt.

Genom inrättandet af riddarhuset och adelns afsön-

dring såsom en särskild samhällsklass var början gjord

till en ståndsrepresentation. Men fulländningen häraf

27. Riddarhuset.

lät ännu länge vänta på sig. Först småningom och lång-

samt uppstodo på den historiskt gifna grunden ur öfriga

samhällselement de tre andra riksstånden. Indelningen

hade sin motsvarighet i de öfriga europeiska staternas

samhällsförhållanden; men i den svenska författningen,

sådan den nu af häfd var stadgad och af dessa tiders skap-

lynne fordrades, iugick ett stånd, som i Europas öfriga

stater saknades. Ben' svenske bonden egde nämligen

en af fäderne honom gifveu och af honom sjelf bevarad

rätt att vid riksmötena föra sin egen talan. Om än

denna rätt understundom med misstrogna blickar betrak-
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tades af de andra stånden och med varsamhet behand-

lades af sjeUVa öfvcrhetcn, så fans den dock, kunde ej

bestridas och blef äfvcn med tiden villigare erkänd.

Ehuru Gustaf Adolfs riksdagsordning- icke innehåller

några närmare bestämmelser om riksdagens sammansätt-

ning, ligger dock en antydan deraf i föreskriften om
sättet för riksdagskallelsen. Alla adelsmän, såvidt de

ej af sjukdom, ålder eller rikets tjenst hindrades, skulle

vara närvarande. Af jiresterskapet kallades biskopen i

hvarje stift jemte en ledamot af kapitlet och en prest

från hvarje härad; af borgerskapet borgmästaren och en

af rådet eller menigheten i hvarje stad; af bönderne en

eller två från hvarje härad.

I fråga om riksdagens makt och maktutöfning, äro

formerna äfven temligcn obesiämda. A ena sidan in-

skränkes ständernas myndighet af den plägsed, som i

1617 års riksdagsordning angifves, att inga andra öfver-

läggningsämnen förekomma än konungens framsätlningar

(propositioner), och å den andra af konungens rätt att

jemka ständernas be.«lut eller '"deraf taga det häst är".

Likväl visar oss denna tidens historia hvad äfven riks-

dagarne tormått. Treuno riksdagar hade inom ett hälft

sekel störtat från tronen tvenne misshagliga konungar''^)

och öfver en utaf dem uttalat en dödsdom. I öfrigt

var det ej ännu genom riksdagarne, s^om folkmakten ut-

talade sig så uteslutande, att den ej äfven hade andra

vägar. De särskilda ståndsprivilegierne vitna härom, och

landskapens mj^ndighet, som t. ex. under Gustaf AYasa

spelat en så stor rol, var ännu icke bortglömd. l)å i'iks-

dagarne ofta varade blott några dagar, då tillika den

trängande nöden ofta fordrade skyndsam hjelp och man
till följd af ti'öga förbindelser mellan rikets olika delar

mången gång ej kunde fördröja vigtiga ärendens afgö-

rande, till dess alla hunnit samlas till en allmän riks-

dag, så afhjelptes saken derigenom, att ständerna sam-

lades landskapsvis, adel, prester, borgare och bönder,

liksom vid allmän riksdag. Ar 1H16 under ryska kriget

höll konungen på en vecka en riksdag med Finnarnc i

Helsingtors, begärande af dem en gärd till krigets fort-

sättande. Finnarne beviljade gärden och uttardade en

) Erik XIV och yigismuiiil.
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skritVelse till rikets öfriga landskap med uppmaning till

dem att göra detsamma, hvilkct de förmodade att desse

ej skulle undandraga sig, så mycket hellre som Finnarna
sjeltVa mer än de lidit af kriget. Smälänningarne tackade

dem först för deras beredvillighet till rikets försvar, och

Gustaf Adolf utskref gärden öfver hela riket, urs^aktande

sig, att tiden ej annorlunda medgaf.

Sålunda brydde man sig föga om sättet på hvilkct

ändamålet vans, endast fosterlandets bästa var ögonmär-
ket. Från denna tiden omtalas jemväl utskottsriksdagar,

till hvilka tvenne adelsmän inkallades från hvarje land-

skap, biskoparne och en prest från hvarje domkapitel

samt borgmästare och råd i Stockholm å ständernas vägnar.

Det var just på en sådan utskottsriksdag som man be-

stämde om Elfsborgs lösen, den drygaste bevillning som
någonsin från Sverige utgått (sid. 155). Men uppoftringar

för fosterlandet voro då en pligt som gälde alla.

Konungen och riksråden skickade sitt eget silfver att

myntas, och adeln åtog sig lika bevillning för sina under-

hafvande som den hvilken utgick för skatteböndcrne.

De skatter som utgingo, voro af flerehanda slag.

De vanligaste voro: den årliga räntan, utgående i per-

sedlar efter olika landsorters natur, byggnadshjelp och

dagsverken till konungens slott och gåi'dar, inqvartering

af krigsfolk samt fodring af hästar för konungens och

hans cmbetsmäns räkning. Dertill kommo tillfälliga gär-

der under krigstider såsom den s. k. landtågsgärdcn,

boskapspenningar, och den s. k. qvarntullen, hvilken seder-

mera förvandlades i mantahpmningar. Det ser mycket
ut allt detta, och likväl yttrades om Grustaf Adolf vid

hans graf: "han kom till sitt rike med två tomma hän-

der, men tog icke ifrån någon med våld: utan hvad rikets

nödtorft kräfdc, det lät han sin allmoge på fritt möte
veta, att de måtte sakerna betänka och efter lag hjelpa

till kronans behof"

I lagstiftningen infördes genom Gustaf Adolfs konun-

gaförsäkran den berättigade grundsats, att ingen på blott

angifvelse eller utan att känna sin anklagare och med
honom ställas för rätta skulle kunna fängslas och dömas
samt att ingen, som i rikets tjenst var anstäld, skulle

kunna från sitt embete skiljas eller afsättas utan laga



GrSTAF ADOLFS INRE STTKELSE. 161

ransakning och dom. I samma konung-atorsäkran bestäm-

des tillika, att utan folkets samtycke icke ny lag finge

stadgas eller ny skatt påläggas ej heller krig tbras utom
rikets gränser. I öfrigt lägges en stor makt och myn-
dighet i rådets händer. Dess ställning såsom medlare
mellan konungen och folket blir så mycket bestämdare

uttalad som ständerne å ena sidan undanbedja sig att

med for täta riksdagar besväras och å andra sidan be-

sluta att hvarken krig, fred, stillestånd eller förbund finge

ingås, lag stiftas eller skatt påläggas utan rådets och

ständernas samtycke. Deremot uteslöts ur Gustaf Adolfs

konungaförsäkran det gamla stadgandet i konungaeden,

som torbjöd konungen att bortskänka eller minska
kronans egendom, och om Gustaf Adolf endast så myc-
ket som nödvändigheten fordrade, begagnade sig af den
derigenom honom lemnade frihet, så urartade densamma
under hans dotters tid till det grötsta missbruk, allt likval

till fromma för rådets och högadelns makt. Men denna
ökades äfven på ett annat sätt, tor hvilket vi vilja närmare
redogöra.

Gustaf Adolf mottog, såsom redan är nämndt, sitt

rikes penningställning i det sämsta skick. Efter Erik den
fjortondes och Johan den tredjes slöseri hade väl af

Karl den nionde en annan hushållning blifvit införd,

men de oupphörliga krigen hade hindrat honom att bota

statens refvor. Kronans otillräckliga inkomster hade väl

i någon mån blifvit ökade derigenom att hertigarnc

Johans och Karl Eilips hertigdömen*) samt enkedi'ott-

ningarna Katarina Stenbocks och Kristinas af Holstein

lifgeding efter dessa personers död åter fallit till kronan,

Deremot inträffade 1621, 1623 och 1630 svåra missväxt-

år, hvarjemte den enskilda och allmänna företagsamheten,

hvilken alltid är ett vilkor för ett lands välstånd, häm-
mades genom en förhäijande farsot, som under samma
tid rasade i landet och ensamt i Stockholm på ett enda
år bortryckte 20,000 menniskor. Förödelsen var så stor

att man fir polska fälttåget 1621- måste utskrifva femton

och sexton års gossar till krigstjenst; och nöden föröka-

*) Det förra bestäeude af Östeisi<>tlauJ, Dalsland och fvra hära(|

i Vestersötland; det senare af Södermaulaiid, Nerike och Verniland.
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des ytterligare genom bristen på redbart mynt. De
flesta utlagor till kronan iitgingo i naturapersedlar eller

i personliga åtaganden såsom körslor, dagsverken, skjuts,

gästning, m. m., högst litet i reda penningar. Att
i synnerhet i krigstid kronans affärsställning härigenom
betydligt försvårades, ligger i sakens natur. Gustaf
Adolf klagar sin nöd för sin moder, enkedrottningen,

men erhåller till tröst det svar, att man ej kunde på
samma gång föra krig och betala rikets skuld. Han
begär ock af henne låna penningar, men måste derför

erlägga dryg ränta och lemna pant. Ar 1624 erhöll

han af henne till låns 200,0(X) daler, mot en ränta af

10 proc. och kronans inkomst af hela Nerike såsom pant.

För ett annat lån å 50,rMX) daler af samma höga person

måste han erlägga 12 proc. Af kopparkompaniet fordra-

des ej mindre än 20 proc. för ett lån på fyra år.

Det var under sådana förhållanden hvarken lätt eller

rådligt att låna penningar. Man måste tänka på andra
medel, och det, som låg närmast till hands och. om det ej

missbrukades, för riket innebar de minsta vådorna, var att

försälja eller, för att undvika försäljning, förpanta krono-

gods till enskilda personer. Detta sätt att anskaffa pen-

ningar blef också användt. Så öfverlemnades åt den i

svenska bergshandteringens häfder så märkvärdige Hol-

ländaren Louis De Geer Finspong med dess län i Öster-

götland; Salbergets, Nora, Lindes med flera bergslager

bortförpantades o. s. v. Framdeles förvandlades dessa

förpantningar till årliga arrenden; de förpantade krono-

godsen blefvo i den enskildes hand bättre skötta än då

de hörde omedelbart under kronan, så att det kan sägas

att denna medelbart fick tillbaka -hvad den omedelbart

förlorat; för öfrigt voro de försålda godsen jemtorelsevis

fa, och kronans förlust i det hela mindre än man van-

ligen antagit. Adeln vann genom Gustaf Adolfs förpant-

ningar icke särdeles mycket, i det att blott de till evärde-

ligt frälse för.sålda godsen blefvo adelns uteslutande till-

hörighet, hvareraot de förpantadc godsen och inkomsrerne

till stor del tillfiillo dels förmögna borgare och köpmän,
dels utlänningar, såsom Vilhelm Do Eesche, Louis De
Geer, m. fl.
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Vida mera bidrog till den enskildes vinst på kro-

nans bekostnad uppkomsten af de affärsbolag- eller s. k.

kompaiiier, livilka af kronan arrenderade vissa af dess

inkomster såsom t. ex. I;opparkompaniet, det år 1024
privilegierade (jeneralhandelshompaniet, som skulle drifva

handöl på Asien, Afrika och Amerika samt ätVen lick

sig ålagdt att verka för hedningarnes omvändelse m. fl.

De fördelar, kronan på detta sätt beredde sig, medförde

dock äfven ett annat ondt, nämligen det beroende, i hvilket

staten kom till den enskilde. Så klagar Gustaf Adolf
sjelf att grefve Sten fSten Axelsson Lejonhufvud till

Raseborg) "ensam gjorde honom mera bek^^mmer än hela

det öfriga Finland". En d3"lik omedgörlig person var

ståthållaren på Viborgs slott Joakim Berndes, en af de

förnämsta delegarne i kopparkompaniet, hvilken framfor

mot sina underhafvande på det vildaste sätt och begick

flerfaldiga våldsamheter. Det var beroendet i penning-

väg af sådana män som i början hindrade Gustaf Adolfs

eljest så kraftfulla styrelse att vaka så som den vill:

för landets bästa.

Det måste dock erkännas att Gustaf Adolf, såvidt

han förmådde, på allt sätt sökte uppehålla allas rätt mot
det enskilda vinstbegäret och ötVermodet. Särskildt

egnade konungen i detta hänseende den ömmaste om-
vårdnad åt Finland, som under de oroliga tiderna blifvit

så godt som bortglömdt. Drj-ga skatter och adelns ut-

pressningar hade under landets allmänna nöd i hög grad
ökat allmogens betr)'ck i denna landsdel. "Oss är i

sanning förekommet," säger konungen, "huruledes mest
alla utaf adeln i Finland fast otillbövligen handla med
de bönder, som de bekomma i förläning, att de så iitsuga,

uttvinga och utarma dem, att många nödgas öfvergifva

hemmanen och draga derifrån, derigenom de alldeles öde

blifva." Många bönder ötvergåfvo hus och hem och flyt-

tade långt bort, somliga till Polen, andra till Tyskland.

Axel Oxenstierna som passerat igenom några af Finlands

äldsta bygder, säger om dem att der fans ingen kultur,

der bodde vilda djur. Lyckligtvis kom Gustaf Adolf

under ryska kriget att så länge vistas i Finland, att

han erhöll ganska fullständig kännedom om de flnska

förhållandena. Han sökte ock på allt sätt upphjelpa det
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i lägervall fallna landet. Fritt tillträde lemnades tor

livar och en till konungens person, och alla khigoraål

som tor honom androgos, blciVo skyndsamt aflnilpna.

Efter några dagars uppehåll i Tavastchus under somma-
ren 1614 styrde Gustaf Adolf kosan till Abo, der han
dröjde i sex veckor; härifrån utgaf han en förordning

för fogdar och befallningsmän beträffande hvad de vid

uppbörden hade att iakttaga; en förordning märkvärdig
i det afseendet, att der första gången föreskrifves in-

förandet af ordentliga debetsedlar. Från Abo begaf han
sig sjövägen längs finska kusten till Narva och uppehöll

sig under vägen i Helsingfors, Borgå m. fl. städer. På
hösten återvände han till Sverige och uppehöll sig då
en tid på Åland för att jaga elgar och rådjur. Vintern

IGlfi höll han den förut omtalade herredagen med Fin-

narne i Helsingfors, den enda gång som Finlands stän-

der företrädt hela svenska /olket. Efter herredagens

slut begaf sig konungen till Abo och stannade der under

tre månader. Det var i synnerhet nu som Finlands allmoge

såg uppfyld sin länge närda längtan att komma till tals med
sin konung, en rättighet som ock flitigt begagnades*).

Länge hade behofvet af en öfverdomstol i stället

för de föråldrade räfst- och rättaretingen A-arit insedt,

och redan Erik XIV hade för detta ändamål inrättat

den s. k. kungliga nämden, hvilken dock vid Jojian don
tredjes tillträde till regeringen afskaffades. Ar 1614
inrättade Gustaf Adolf i Stockholm Svea Jwfrätt, som till

en början var ämnad att döma konungs dom, således att

utgöra en öfverdomstol, från hvilken icke kunde vädjas

till högre myndighet. Likväl dröjde det ej länge innan

hofrättens dom begynte undei-kastas konungens och riks-

rådets pröfning, och vad göras från densamma till konun-

gen. Hofrättens ledamöter skulle vara fjorton nämligen:

riksdrotset såsom president, fyra riksråd, en vice presi-

dent af adel, fyra adliga assessorer eller hisittare och fyra

andra lärde och lagfarnc män. .Temte Svea holrätt, som
ursprungligen var ämnad till en öfverdomstol för hela

landet, inrättades sedermera för afståndets skull en sär-

skild hofrätt för Finland uti Abo. Den grundades 1623
och hade liksom hofrätten i Stockholm president, vice

*) Koskinuu, Finlands historia,
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president och assessorer af adel och icke adel, men utan

riksråd såsom bisittare; endast ordföranden skulle vara

riksråd. Senare, 1629, tillkom hofrätten i Dorpat såsom

öfverdomstol för Estland, Lifland och Ingermanland.

Från hofrätterna skulle alla domar i högmåls- och lifs-

saker underställas konungen. Mördare straöades till

lifvet, men för dräp under mindre försvårande omständig-

heter gafs nåd, så vida ej målsegaren "stod efter den

anklagades lif''. Afven förvisningar användes såsom stratl'.

Fyra tjufvar från Bergslagen hade af konungen blifvit

benådade till lifvet, men dömdes att såsom adelns lifegue

och trälar förflyttas till Lifland. Annars voro tvångs-

arbeten mycket vanliga strafl' såsom att "gä under kalk-

baljan" eller "arbeta på galejorna". Pinliga förhör (tortyr)

voro väl i lag medgifna, men konungen befalde dem.

som hade rättskipningen om händer, att i tvifvelaktiga

fall väl hota med tortyrs begagnande, men ej tillämpa

ett så våldsamt medel till sanningens framtvingande.

Domrarne förmanades tidt och ofta till rättvisa och foglig-

het. Också heter det i liktalet vid Gustaf Adolfs graf

om hofrätternas instittelse: "hvad bemälte rätter hafva

gagnat, derom vitna alla landets innebyggare, höge och

låge, fattige och rike," och om svenska folkets sedliga

värde på Gustaf Adolfs tid vitnar berömligt det ior-

hållandet att då underrätterne fått befallning att till

Svea hofrätt inlemna sina domböcker, framkallade detta

den största förlägenhet, emedan vid flera domstolar på
hela år ej förekommit en enda rättegång.

Militärståndet — vi hafva nu först ett visst be-

rättigande att använda detta uttryck — hade dryga
pligter på Gustaf Adolfs tid, men erhöll deremot sva-

rande fördelar. I öfrigt var förhållandet mellan Gustaf
Adolf och hans såväl i.i- som utländska krigare sådant

att desse i sin beundrade konungs välbehag funno

den största uppmuntran och belöning för sitt välför-

hållande. "En sådan general," säger en främling i

konungens tjenst, "vill jag gladeligen tjena; men en

sådan general skall jag svårligen mera se, hvilkens

sed det var att vara den förste och siste i faran, som
vann sina ollicerares kärlek genom deltagande i både
mödor och farligheter, som visste sä väl huru hans kri-
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gare skulle läras att uppföra sig efter tid och omständig-

heter, var omsorgsfull så om deras rykte som deras

helsa, färdig att förutse allting, kände både sina fienders

grundsatser och krigsmedel, deras rådslag, deras arméer,

konst (krigsduglighet) och krigsaga, äfvensom naturen
och belägenheten af de platser de innehade*). Han
tvekade aldrig att låta verkställa hvad han betalt. Det
fans ingen ändring i hans order. Han tyckte ej om
officerare, som ej hade ett qvickt begrepp, men lät dock
ingen ifrån sig skiljas, förr än han var säker att hans
order voro förstådda."

Redan Karl IX hade börjat att kalla krigsbefälet

till inksdagarne. Gustaf Adolf fortsatte dermed, antag-

ligen af det skäl, att under en tid af nästan beständiga

krig, ärenden som angingo hären och krigsväsendet voro

de vigtigaste som kommo under riksdagens behandling.

En nästan vid hvarje riksmöte återkommande fråga var

den om utskrifningarne. För detta ändamål hade konun-

gen låtit indela landsorterna i 7-otar med tio skatte- och

kronobönder samt tio frähehonder i hvarje rote. För

hvarje rote utsågs en karl — soldat, ryttare eller båtsman
— som skulle vara frisk ocii sund, starkt bygd, rask och

hurtig, från aderton till trettio års ålder eller till och med
deröfver. FÖr utskrifningarnes verkställande förordnades

kommissarier, som hade att hålla räkning öfver alla när-

och frånvarande. Om någon höll sig undan, antecknades

') Vid den hastiga utveckling lirigföriniissiittet vann genom
Gustaf Adolfs hiirfciiartalangiT gjorde bristen på goda kartor .sig ofta

ytterst kännbar. L):i det likväl var af yttersta vigt att hafva en

noggrann lokalkännedom, måste han skaffa sig denna genom rekog-

Doseeringar som han oftast förrättade sjelf, men hvilka ulsatte honom
för stora faror, så mycket mera som han var närsynt. Så t. ex.

filll han under en rekoguoseeriug vid belägriugeri af Demniin i Pom-
mern ned till midjan i ett träsk, emedan isen brast uuder honom.

Den närniast vakthafvande officeren, en skotsk kapten, skyndade att

hjelpa honom, nieu konungen vinkade åt honom att hålla sig stilla,

emedan iienden, som möjligen varsnat dem, deråt riktade en liflig

eld. Under ett häftigt kulregn hjelpte Gustaf Adolf upp sig sjelf

och satte sig vid vaktelden hos Skotten, som tog sig dristigheten

förebrå honom att han sä onödigt hlottslälde sitt dyrbara lif. Konun-

gen hörde tåligt på och erkände riktigheten af hans oi'd; »men,»

sade han, »sådant är mitt sinnelag, att jag tror ingenting bra gjordt,

om jag ej gör det sjelf.»
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han som lösdrifvare och infördes utan omsvep i rullorna;

men stod då utom roteringen. I såväl denna rotering,

som i det af Gustaf Adolf använda aflöningssättet för mili-

tära tjenstemän lades grunden till det sedermera af Kar!

XI genomförda indehmiysverket. Ofver- och underbefäl

till och med korporaler, krigsprester, regementsskrifvare

m. ti. tingo sin allöning genom hemmanslotter. Åfven den

infödde soldaten fick en gårdsdel (^ hemman) och en

dalers ränta. — Utskrifningarne voro vid olika tilltallen

mycket olika: än 12 å 15,000, än blott G till 7,000 man
öfver hela riket. Detta antal var naturligtvis otillräck-

ligt och måste fyllas med främmande krigsfolk. Som
detta likväl var mot Gustaf Adolfs grundsatser, åtogo sig

ständerne vid 1(327 års riksdag en allmän utskrifning

med åsidosättande af alla friheter. Hvar tionde man
öfver hela riket skulle "utnämnas till att brukas uti

kronans tjenst såsom landsknekt", eller från städerne till

båtsman. Det var för öfrigt icke genom öfverlägsenhet

i antal som Gustaf Adolf vann sina segrar. Då han gick

öfver till Tyskland att strida mot dess mäktige kejaare,

följdes han af endast 13,000 man.

Genom krigshärens tapperhet, samt sin egen och sina

härföi*ares öfverlägsna skicklighet hade Gustaf Adolf slutat

som segervinnare sina törsta krig. I det polska och

ännu mer det tyska kriget utvecklade han tillika ett

nytt krigföringssätt, som förskaflade honom segrarne

öfver Tilly och gjorde honom jemnvuxen med Wallen-

stein. Det bestod dcri, att han mot tiendens tunga sqva-

di'oner stälde lättare trupper som genom sina hastiga

rörelser bröto de fiendtliga lederne. Mellan kavalleri-

sqvadronerne voro plutoner af muskötbärare instuckna

som med en oupphörlig eld mötte tiendens anfall. Kos
infanteribataljonerne var utrymmet så stort att, medan
första ledet sköt, det andra laddade, h varefter det första

drog sig bakom det andra ledet och afsköt sin salva, så

att elden ständigt underhölls. I detta kloka begagnande
af skjutvapnen, som på denna tid ännu ej var vanligt,

låg i viss mån de svenska truppernas öfverlägsenhet. —
Men lika mäktigt bidrog till deras framgångar den stränga

tukt och ordning som Gustaf Adolf fordrade af sina kri-

gare, samt den taktiska noggrannhet och punktlighet, som
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utmärkte dem framlbr andra staters krigare på den tiden.

Lägger mau härtill den svenske soldatens tillgitvenhet

och beundran tor den store konungen, så har man till

en icke ringa del förklaringen ötVer Grustat' Adolfs äro-

fulla framgångar på stridens ocii segrarnes bana.

Ehuru lagar särskildt atiattade för krigsfolket förut

icke voro okända i Sverige, kan man likväl säga att en

verklig lagstiftning i denna riktning först framträdde med
Gustaf Adolfs krigsartiJdar af år 1021. Liksom uttryc-

kande konungens personliga sinnelag voro de på en gäng
mönster af allvar och humanitet. Alla lörbrytelscr inom
hären skulle undersökas och dömas af krigsdomstolen,

som utgjordes af en öfver- och en underrätt. Ordförande i

den högre rätten var riksviarsken, den andre i ordningen

af de fem höga riksembetsmännen och högste mannen
inom krigsväsendet till lands.

De ständiga regementen som på denna tid funnos,

voro åtta-, deras nummerstyrka var ej fullt bestämd;

hvarje regemente bestod ömsom af åtta, ömsom af sextoK,

till och -med tjugof3a'a kompanier; hvarje kompani om
150 mau. Emellertid var fördelningen så stäld att ett

regemente kunde uppbringas ända till 3,000 man, hvilket

för de åtta nämnda regementena gör en truppstyrka

af 28,0<)0 man. Till den stående armén kom sedan i

krigstid den värfvade styrkan, som var kanske lika stor

och bestod af skotska, nederländska, franska och tyska

knektar. Under tyska kriget uppgick Gustaf Adolfs

här, om man inräknar de många Tyskarne som stredo

i Svenskarnes leder, till ej mindre än 100,000 man.

Åklagare i den högre rätten enl. Gustaf Adolfs krigs-

artiklar var generalprofossen; dock är detta ord ej att

fatta i den mening, det sedermera fick, ty prygelstralT

var ej tillåtet i Gustaf Adolfs härar. Straöen voro eljest

allvarsamma: lifsstraff, fängelse i jern med vatten och

bröd, gatulopp, penningböter eller förvisning ur lägret,

Belalet straffades med afsättning eller nedtiyttnmg från

högre grad till en lägre. Den strängaste lydnad var på-

bjuden mot befälet. Men ville någon af de betälhafvande

"bjuda något, som kunde komma konungen eller riket

till skada, dä stånde krigsmannen honom ingen lydnad",

utan skulle den befallande "sjelf stånda ansvar tor det
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han bjöd". Liderliga qvinnor fingo ej åtfölja hären, men
ville någon halva sin hustru med sig, var det honom
tillåtet. Bön skulle förrättas morgon och afton. — Pre-

sterne i lägret utgjorde ett särskildt fältkonsistorium med
vidsträckt fullmakt att beifra alla i lägret insmygande

laster. För att ingen i händelse af tilltal skulle förebara

okunnighet skulle konungens krigsartiklar en gång i

månaden uppläsas för hvarje regemente. Underrätten

dömde för mindre förseelser och kallades regementsrätt

för fotfolket och ryttarerätt för rytteriet. Förvaltningen

af krigsärendena var uppdragen åt konungens krigsråd,

det sedermera s. k. krigskoUegmm, hvars instruktion ut-

färdades 1630, och hvars ordförande från början var

riksmarsken. För sjöförsvaret inrättades amiralitets-

hoUegium, som var i verksamhet från 1619.

Den civila förvaltningen erhöll förnämligast genom
Axe) Oxenstiernas kraftiga åtgöranden en ny och be-

stämd form. Riksstyrelsen fick för alltid sitt säte i huf-

vudstaden och dess olika grenar fördelades mellan olika,

tor ändamålet ordnade embetsverk eller kollegier: huf-

vudman för hvarje kollegium blef en af de fem höga

riksembetsmännen med några riksråd inom hvarje kolle-

gium till bisittare. I nära sammanhang med riksförvalt-

ningen i hufvudstaden staldes den s. k. landtregeringen,

hvars form, liksom de öfriga embetsverkens, blef kollegial.

Under landsMfdingen såsom chef för länsstyrelsen tjenst-

gjorde tvenne underordnade tjenstemän: landssekreteraren

och landskamreraren. Från ståthållarne öfver de kung-

liga slotten, hvilka förut handhaft styrelsen öfver de

slotten närmast oragifvande områdena eller slottslänen,

öfverflyttades den administrativa makten till landshöf-

dingarne. Under dessa senare stäldes hädanefter konun-

gens fogdar, hvilka förut lydt omedelbart under kronan.

Hvarje år i maj månad skulle fogdarna redovisa för

kronouppbörden för landshöfdingen och landskamrern,

hvarefter den senai'e vid midsommaren skulle inlemna

alla räkenskaper och qvittenser i kronans räkningekam-

mare i Stockholm. En riksuufvudbok upplades 1623,

och rättegångar i penning<!ärenden hänvistes under räk-

ningekammaren. I öfrigt utfärdades en kansliordning

1620; en riksarkivarie och "häfdasökare" anstäldes 1629,

Svensk historia. II. 8
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och erhöllo genom dessa anordningar så väl kansliet som
riksarkivet en mera bestämd och sammanhängande form.

I sammanhang med föregående tramstäUning mä
nämnas några af de utmärkte män, hvilka så väl inom
den militära som civila förvaltningen nedlade en fortjenst-

ftill verksamhet, såmedelst danande sig för den tid, då
fost(;rlandets väl skulle hvila ensamt på deras skuldror.

- Främst i den lysande kretsen står utan motsägelse

Acel Oxenstierna, den store rikskansleren, han som
ensam "arbetat mera än alla de andra". — Men såsom
den store konungens närmaste man och förtrogne, tecknas

han bäst i sammanhang med Gustaf Adolfs egen per-

sonlighet, hvarför vi uppskjuta det till längre fram.

Bhmd de öfriga må i första rummet nämnas hjelten

från ryska kriget, "fältherren" Jakob De la Gardie,

af hvilken Gustaf Adolf vid sin öfverresa till E,ysslan(i

1(514, sade sig sjelf vilja lära krigets yrke. Det
var De la Gardie som förskaffade fSverige den ärofulla

freden i Stolbowa, sedan han förut varit nära att för-

skaffa svenska konungahuset en ny krona. Då han

hemkom efter sista ryska fälttåget, fans intet namn
i Sverige mer lysande än hans. Gustaf Adolf skyn-

dade ock att belöna den frejdade krigarens utmärkta

förtjenster. Inom fyra år utnämndes han till riksråd,

riksmarskalk samt grefve till Leckö, den ende som
under Gustaf Adolfs tjugnettåriga regering upphöjdes

i gretiigt stånd. Aret efter Stolbowafreden ingick Jakob
De !a Gardie äktenskap med konungens tilltänkta brud, den

skiina Ebba Brahe. — Den främste vid rådsbordet från

1011 var för öfrigt riksdrotset grefve Maynus Brahe;

han var sjelf icke mycket ryktbar, men så mycket mer
hans brorson grefve Per Brahe d. y. samt dennes broder

Nih. Om den senare sade Gustaf Adolf att han näst

Lennart Torstensson var det bästa fältherreämnet i hela

svenska armén. I slaget vid Liitzen anförde han mel-

lantrnppen, men fann der sin död vid hjeltekonungens

sida. Den äldre brodern Pen' hade jemväl visat sig dug-

lig som krigare, men hans vacklande helsa gjorde, att

h;in tidigt öfvergaf krigarlifvet och återvände till Sverige,

der han snart upphöjdes till riksråd. Hans ovanliga

skicklighet som embetsman, hans kunskaper och lätthet
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att uttrycka sig förskaffade honom inom i-ädot ett så

framstående rum, att han erhöll löftet att efter farbroderns

afgång blifva riksdrots. Hans egentliga verksamhetstid

infaller dock efter Gustaf Adolfs död, hvarför vi framdeles

lä tilltalle att till densamma återkomma. Ett ärofullt

namn i Gustaf Adolfs i-ådkammare är Johan Shjtte,

konungens förste lärare, sedermera riksråd, friherre,

och slutligen generalguvernör öfver Litiand samt Upsala
akademis kansler. — Af slägten Oxenstierna hafva vi

utom den störste med detta namn, rikskanslcren Axel,

ännu tre, som i denna tidens häfder gjort sig bemärkta,

ncmligen Axels broder, Gabriel Gustafsson, hans kusin

Gabriel Bengtsson, upphöjd till grefvc, riksskattmästare

och slutligen riksamiral samt den genom sina vid-

sträckta resor i Europa och Asien ryktbare Bengt Bengts-

son, eller Resare-Bengt.

Inom Baneiska slägten intages ovedersägligen främsta

rtimmet af fältherren i tyska kriget, Johan Baner,

h vilken vi i krigets skiften få lära känna, men äfven

tvenne hans bröder hafva gjort sig förtjenta af efter-

verldens hågkomst, Per, som vid Vittsjön i Skåne
räddade Gustaf Adolfs lif, samt Axel. De voro söner

till den i Linköpings blodbad KjOO halshuggne Gustaf
P>ancr. Den äldste, Per, var Oxenstiernas medarbetare
såsom rikskansliråd och torcstod under dennes från-

varo i Tyskland kansliet i tio år under tyska krigets

mest brydsamma tider. Axel åter är känd för sitt

glada umgängessätt och i'idderliga väsende, som för-

skaffade honom Gustaf Adolfs synnerliga gunst, hvar-

före man ock sade, att konungens båda gunstlingar

hette Axel, och att han äfven förstod använda dem
])å deras rätta plats, Axel Baner vid högtidsbordet
och jagten, Axel Oxenstierna i rådkammaren och lägret.

IJland dem som för Karl lX:s hämnd flydde ur fädernes-

landet var äfven Torsten Lennartsson af Forstenaslägten

i V^estorgötland. Vid sin flykt qvarlemnade han hos sin

moder en tre månader gammal son vid namn Lennart
'I 'o I-Stensson, som sedermera hos henne uppfostrades och af

(iustaf Adolf tidigt upptogs till hofsvcn samt såsom sådan
åtföljde konungen på hans fälttåg. Här röjde sig tidigt

hans härloi-areanlag: vid en förefallande skärmytsling
hade Gustaf Adolf skickat honom med muntliga order
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till en af öfverstarne. Men under vägen lann Torstensson

att genom fiendens i liast undrade ställning den gilnu

ordern skulle blitVa skadlig, om den efterföljdes, hvarföri;

han på eget bevåg i konungens namn anbefalde öfversten

den rörelse, han sjelf tor tillfället fann lämpligast. På
återvägen möttes han af Gustaf Adolfs order att, som

fienden ändrat

ställning, skulle

han rida tillbaka,

och nu gaf konun-

gen samma be-

fallning som Tor-

stensson förut

dristat sig gifva.

Torstensson om-
talade for konun-

gen förhållandet

och bad om nåd,

hvarpå konungen
leende yttrade:

"jag tror du pas-

sar bättre till tält-

herre än till hof-

sven." Inom nå-

gra år var Tor-

stensson general for artilleriet och som sådan deltog

han i tjiika fälttåget. Gustaf Adolf ansåg honom för

det bästa fältherreämnet i hela häi^en; Torstenssons befäl

i trettiåriga kriget bestyrkte detta omdöme och den andre

krigaren på Sveriges tron, Karl Gustaf, vördade i honom
sin läromästare i krigskonsten.

Sveriges krigshistoria har vid sidan af sina konungs-

liga hjeltar, den store Gustaf och Karlarne, ej att upp-

visa större och ärofullare namn än Johan Baner och

Lennart Torstensson. I snille, djerfhet och lycka stodo

de främst bland sina samtida. I klok beräkning, i nödJL

försigtighet. i duglighet och erfarenhet hade de en vär

dig medtäflare i Gmtaf Horn. Kedan i lifländska och

preussiska fälttågen hedrades han med befälet öfver en

särskild armékår, som 1G2G—1029 försvarade Liiland.

I tyska krigets hjeltegalleri intager han ett af de allra

Lennart Torstensson.



rxrEKTISXrNGSTÄSENPET 1 73

främsta rummen. Han var gift med Axel Oxenstiernas

dotter.

Omgifven i rådkammaren af män sådana som Axel
Oxenstierna, Per Brahe, Johan Skytte, 8tcn Biolke, Per
Baner, Henrik Horn och på senare tiden Jakob De la

Gardie, samt vid armén af Johan Baner, Lennart Torstuns-

son, (iustaf Horn, Herman Wrangel, Ake Tott {"Gustaf

Adolfs Snöpioff"), Kils Brahe, Arvid Wittenberg och Axel
Lilie samt främlingarne Ruthwen, Hepburn, Teuffel,

Thurnarne, fader och son, m. ti. — var dock (iustaf Adolf

i den lysande ringen alltid den erkändt utmärktaste af

alla. Var det för honom kärt att tjenas af sädana män,

så måste det för dem vara än mer kärt att tjena en

sådan konung. Deras namn hafva ock med hans gått

till efterverlden, bildande en krans af det skönaste ljus

ki"ing den store konungens minne.

Det låg i Giustaf Adolfs lynne en storsinthet som
icke tillät honom att förbise eller glömma förtjensten,

hvarhelst denna framträdde och förmådde göra sig känd.

Att adeln företrädesvis var den samhällsklass som mest

belönades och hedrades, berodde ej af någon konungens
partiskhet for detta stånd. Tvärtom var det just från

Gustaf Adolfs dagar som det blef brukligt att framdraga
den ofrälse dugligheten och förtjensten, ehuru belöningen

merendels alltid blef adelskap med åtföljande frälserättig-

heter. Att så inträffade, derför hade Sverige att tacka

Gustaf Adolfs omdaning af undervisningsväsendet. Förut

hade det blott varit adeln som förmått gifva sina söner

en så vårdad uppfostran att de kunnat användas i rikets

tjenst. Efter upprättandet af Upsala universitet och in-

rättandet af en mängd lägre läroverk blefvo bildningens

frukter tillgängliga för alla så att den obemedlade lika

väl som den rike kunde förvärfva sig vetande och kun-

skaper.

Tillståndet vid Ilpsala universitet vid Gustaf Adolfs

tillti*äde till regeringen var långt ifrån sådant, som
anstod en högskola. Den skamligaste oenighet egde
rum mellan lärarne, särdeles mellan Messenius och

Johannes Rudbeckius, hvilka begge hade hvar sina par

tior bland de studerande och förföljde hvarandra med de

gröfsta oqvädinsord, medan deras anhängare trakterade
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hvarandra med käppen eller knytuäfvarne. Både Rud-
beck och Messenius l)iol'vu från akadeniiuii aHiigsnade,

ehuru de, såsom livar tor sig- utmärkta män, tingo

hedrande befattningar i stället. Den förre utnämndes
till konungens hofpredikant och blef sedermera biskop i

Vesterås, den senare torordnades till riksliistoriograf och

assessor i »Svea hofrätt. För ordningens upprätthållande

anbefulde konungen, att en ny rektor skulle tor akademien

utses. "Om vi ej sjelfve hade erfarit och visste," säger

Gustaf Adolf, "hvad gagn och nytta bokliga konster hafva

med sig, skulle vi i sanning hafva föga orsak att oss om

'J\>. (iustaviauum i Upsala.

akademien något beflita, eller att med gunst och nåd

vara bevågne emot dem, som icke akta mer hvad deras

kall och embete kräfver än sin egen äregirighet, privata

hat och afund." Rörande den allmänna undervisningen

i riket, infordrade han år 1620 biskoparnes betänkande

om bästa sättet, hvarpå lärdom och kunskaper måtte

befordras i riket. Akademien och skolorna voro illa in-

i-ättado, så att få funnos skicklige till })rcdikoombetet,

men till regeringsärenden (civila emboten) alldeles inga;

magistratspersoncrne i städerne voro så olärde, att de ej

kunde skrifva sina namn; de studerande hindrades af
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fattig-dom och aktidciuicn af alltför många ferier. Bisko-

parne borde derför föreslå: huru mäng-a kung-liga skolor

och gymnasier voro i riket nödiga; hvad som der tör-

uiuuligast borde läras; huru goda lärare skulle erhållas

och lika undervisniugssätt intöras; huru de s. k. sochie-

ijäuf/anie kunde alskattas, huru professorcrne vid akade-

uiien skulle lönas, m. m. Biskoparnes svar var ej till-

fredsställande. Det länder deriör till så mycket större ära

lör konungen, att han både insåg och af lijelpte sitt folks

andliga behof, hvilket för sjelfva dess öfverlierdar tyckes

ha varit fräinniande. Till Upsala akadenii skänktes genom

:iO. Skyttoaiiuui i Ujisalu

gåfvobref af den ol augusti 1624 ej mindre än olo hem-

man af de nu i Gustaf Adolfs hand förenade gustavianska

arfvegodsen, med toreskrift att de skulle tillhöra akade-

mien såsom dess evärdliga, alltid blifvande egendom.

Derjemte anslogs till universitetet kronotionden från flere

socknar i Helsingland och Vestmanland, åt professorerne

gåfvos löningshemman och åt de studerande 2,250 daler

årligen till ett kommunitet; till biblioteket lades grunden

och })enningar anvisades till premier och stipendier. För

den förberedande undervisningen inrättades gymnasier

inom flera biskopsstift. Det äldsta af dessa läroverk, det
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i Vesterås, grundlades under biskop Rudbeckii uppsigt

redan 1620. Efter hand tillko^mmo andra sådana, i 8treng-

näs, Linköping, Viborg och A bo. För de aflägsna land-

skapen i öster inrättades ett högre lärosäte i Dorpat.

Konungens föredöme och nitälskan om vetenskapcrne
manade en och annan af landets store till efterföljd.

8å inrättade Johan Skytte, som blef den nyupprättade
akademiens i Upsala förste kansler, en lärostol i stats-

kunskap och vältalighet, hvilken än i dag bär namnet
»Skyttcanska professionen; riksamiralen Gryllenhjelm anlade

skolor och stiftade stipendier för fattiga studerande vid

samma universitet o. s. v.

At landets naturliga hjelpkällor egnade Gustaf Adolf,

liksom åt allt annat, den lifligaste omvårdnad och uppmärk-
samhet. Sveri-

ges förnämsta ut-

försvaror koppar

och jern förädla-

des, innan de ut-

skeppades och

tillverkningen

mångdubblades,

sedan konun-
gen för detta

ändamål låtit in-

kalla skickliga

och företagsam-

ma män, i syn-

nerhet från Hol-

land. Flera af

dessa,men främst

bland alla Louis

De Geer, förvärfvade sig ett frejdadt namn i svenska

bergshandteringens historia. Från den tid, då han

erhöll Finspång och sedermera (från 1(541) Dannemora-

verken, börjar en ny tid för svenska bergsbruket.

Men det var ej blott för denna näringsgren, som
De Geer var verksam. Hans ifriga och oegennyttiga

bemödanden afsågo hans nya fäderneslands förkofran och

framåtskridande i alla en nyttig affärsverksamhets rikt-

ningar. Nya gevärs- och pappersbruk anlades, messings-

Louis De Gieer.
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bruk, garfverier, bryggerier, siden- och klädesfabriker

inrättades. — Till industriens IVonima anlades under denna-

tid nya städer, såsom: Nya Göteborg, Torneå, Nystad

samt Gramla och Nya Karleby; landsvägarna, som förut

voro töga annat än steniga gångstigar, uppröjdes och

tbrbältrades, och planen till en vattenkommunikation

mellan Östersjön och Yesterhafvet uppgjordes, ehuru

medel till dess utförande saknades.

20. Polska kriget.

Från de fredliga idrotternas bana rycktes likväl

Gustaf Adolf snart åter in i krigets bardalekar, nämligen

först i det polska och sedan i det tyska trettioåriga

kriget. Eåda voro i viss mån religionskrig ; i den polska

fejden understöddes Polens katolske konung af Öster-

rike och Spanien, och genom denna fejd invecklades

Sverige i den tyska kampen. Förgäfvcs hade Gustaf

Adolf erbjudit iSigismund de billigaste fredsvilkor för

att undgå att ytterligare utmatta det af sextio års oaf-

brutna stridiu" medtagna fäderneslandet. Svenskarnes

framgångar i Ryssland borde visserligen hafva inverkat

pä Sigismund, men mot hans envishet och katolska nit

strandade allt annat.

I sjelfva verket synes Sigismund hafva satt en obe-

gränsad tillit till sina svågrar, konung Filip den tredje

i Spanien och kejsar Ferdinand den andre i Österrike,

hvilka båda hade lofvat honom sin hjelp.

En österrikisk grefve von Althan hade åtagit sig

att i Tyskland värfva en här och Spaniorerne att utrusta

en tiotta från Diinkirchen. Spanien borde stänga Öster-

sjön för HoUändarne, Danmark retas till krig mot Sverige

och Sigismund under trycket af denna vapenmakt åter

förhjelpas på Sveriges tron.

På riksdagen i Örebro ItilT framlade Gustaf Adolf

för ständerne sina egna fredliga tänkesätt och Sigismunds

obilliga anspråk. Alla intogos af harm och förklarade

att, ehuru mj^cket de både önskade och behöfde fred,

skulle de likväl icke undandraga sig de pålagor, som
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fordrades för att tukta den inbilske och öfvermodige

konungen i "Paland".

A Sigisuiunds sida svarade icke utförandet emot
de stora förslagen: tvärtom, såsom en polsk liärdaleck-

narc säger, "han företog allting otidigt och bakviitidt".

Ett anfall pä tSveriges besittningar i Estland och Lifiand

försummades, dels genom konungens tröghet, dels genom
j)olska ständernas ovilja och oenighet. Tiden drogs ut

med korta stillestånu till 1017, då Gustaf Adolf, fri från

ryska kriget, sjelf blef den anfallande. Likväl instäldes

efter några mindre krigshändelser fiendtligheterna genom
ett stillestånd som varade till 1(J20. Efter dess slut

förnyade Gustaf Adolf sina fredsanbud. lian erbjöd sig

till och med att låta Sigismund behälla svenska konunga-

namnet, blott dermed icke förenades några anspråk på
svenska kronan. Allt var förgäfves.

Gustaf Adolf lät då sitt råd utfärda en förklaring

till polska rådet, att det var alldeles emot sin vilja som
han nödgades föra krig mot Polen, desto mera som detta

rike var anfallet af kristenhetens arffiende Turkarne.

Derefter samlade han i juli månad 1621 sin här och

öfvergick med flottan till Lifland. Hären bestod af omkring

1(3,000 man, flottan af etthundra fyrtioåtta skepp och tio

jakter. Befälhafvare fÖr hären voro utom konungen och

hertig Karl Filip, Jakob De la Gardie, Herman Wrangel
och grefven af Mansfeld, samt under dem Gustaf Horn
och Herman Fleming. Befälet på flottan fördes af riks-

amiralen Karl Karlsson Gyllenhjelm och vice amiralen

Klas Fleming. Den 24 juli 1021 hissades segel från

Elfsnabben, men redan pä andra dagen skingrades skep-

pen af en häftig storm. Några skepp, bland dem det

hvarpå konungen och hertigen befunne sig, kastades till

Pernau, der Gustaf Adolf och hans bror gingo i land.

De öfriga skeppen samlade sig åter vid Bunö och seglade

rakt på liifja., dit konungen och hertigen reste landvägen.

— Den 31 juli vid raiddagstiden anlände flottan till

Diinaflodens mynning, men först den 5 augusti, sedan

en ny storm rasat, styrde Gyllenhjelm upp på floden.

Manskapet landsattes och fördelades på fyra läger, hvilka

omgåfvo staden i norr och öster. På södra sidan voro tor-

skansn ingår uppförda på den gent emot staden varande
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flodstranden, hvilka skansar stodo under Herman Flemings
befäl; på floden hade Gyllenlijelm och Xlas Fleming lagt

sig med flottan, tor att från staden afskära all tillförsel.

8amraanlagdt hade Gustaf Adolt en belägringsstyrka
af 20,00C) man. I staden var besättningen mycket
fåtalig, men borgerskapet var talrikt och upptändt af

nitälskan for försvaret af sin stad och sina friheter.

Riga var nämligen medlem af det gamla Hanseförbundct,
och utgjorde ett slags fri riksstad, under polskt beskydd.
Vid ryktet om Svenskarnes ankomst hade staden begärt
undsättning af konung Sigismund, men som han var upp-
tagen af turkiska kriget, hade han blott kunnat skicka
300 man. Riga var en betydande handelsstad och
hade godt om penningar, hvarföre den ansågs lätt

kunna anskaffa värfvadt krigstolk och såmedelst erhålla

ett tillräckligt försvar.

Utsigtcrna voro tor svenska konungen föga gyn-
samma. Från ryska sidan förspordes missnöje med den
nu pågående gränsbestämningen enligt Stolbowafreden
och från Polen nalkades furst Radziwil med en här till

Rigas undsättning. Till råga på konungens bekymmer
ankommo från Sverige oroande underrättelser om drott-

ningens tillstånd. Kort efter sin gemåls afresa hade hon
nedkommit med en diidfödd dotter; hon var nu sjuk af

längtan och kunde omiijligen gifva sig tillfreds. Gustaf
Adolf "tog på alla häll sakerna allvarligen töre". Han
skref till sin svärmoder, enkekurfurstinnan af Eranden-
burg, som fÖljt sin dotter till Sverige och nu efter ett

år tänkt återvända, samt bad henne att tills vidare qvar-

stanna, hvarigenom drottningen blef någorlunda lugnad.

Till Ryssland afsändes Herman Fleming och återkom
med underrättelsen, att allt var klart och intet vidare

att befara från denna sidan. "Du har tidningar som en
ärlig man!" utropade Gustaf xVdolf och Fleming fick

utvälja åt sig ett par gårdar till arf och eget. —
Furst Radziwil, som anländt, betans hafva tor liten

styrka för att våga sig ut på faltet till öppen strid. Han
slog läger ])å några skogiga höjder öster om Herman Fle-
raings törskansningar (Kobrons skans) och sökte derifrån

kasta folk in i staden. Men då dessa truj)per af elden
frän Svenskarnes förskansning hindrades att komma öfvcr
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JÖoden, måste Radziwil uppgifva försöket och anträda

återtåget. Deruftcr besköts allt itrigare den åt sig

sjelf lemnade staden. Från den 13 augusti, då skjut-

ningen började, till don 11 sept. då borgerskapct begärde

att lä underhandla om stadens uppgitvande, voro Öfver

tretiotusen kulor inkastade inom stadsmuren. Redan den

4 sept. voro stadens hörnfästen på trenne sidor nedskjutna

och gratVen till en del fyld med risknippor. Men Riga-

boarne utvecklade ett tappert törsvar; minor anlades af

dem liksom af Svenskarne och ofta möttes vid dem de

belägrade och de belägrande samt utkämpade heta strider.

Ofver allt var konungen med. Med spaden i hand

arbetade han och hans broder Karl Filip i löpgrafvarne

för att uppmuntra soldaterna, och flere gånger var han

i lifsfara.

Ändtligen den 11 sept. var stadens försvar omöj-

liggjordt. Bröstvärnen voro på stora sträckor ned-

skjutna, vattnet till en del afledt ur grafven, tvenne

broar slagna öfver densamma. Den 12 om aftonen skulle

en allmän stormning företagas, sedan staden hela dagen

blifvit beskjuten med glödgade kulor. Men innan denna

stormning företogs, lät Gustaf Adolf för sista gången

uppfordra staden att gifva sig. Den polska besättningen

åtrådde ett längre försvar, som till intet skulle gagna.

Efter några dagars underhandlingar uppgafs Riga och

Gustaf Adolf höll sitt högtidliga intåg den 16 sept.,

sedan belägringen varat öfver sex veckor. Större delen

af Lifland underkastade sig derefter, och äfven i Kurland

gjordes föga motstånd mot de inträngande Svenskarne.

I rnedlet af januari följande året återvände konungen
genom Finland, der de välgörande verkningarne af hans

närvaro snart visade sig, till Sverige, men i juni var han

åter på krigsskådeplatsen. Under tiden hade farhågor

uppstått, att Sigismund möjligen skulle flytta kriget öfver

på svensk jord. Rustningar i denna riktning voro verk-

ligen å bane, och i Sverige vidtogos nödiga försvars-

anstalter. Krigsfolk samlades, Nyköpings och Kalmare

fästningsverk förstärktes, och flottan förlades till Vax-

holm. Sjelf skyndade Gustaf Adolf med tjugo örlogs-

skepp öfver till Danzig och aftvang staden en tor-

bindelse att icke tillåta Sigismund inom dess hamnar
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företaga någon inistning mot Sverige. Rigismunds an-

stalter tor det tillämnade tåget voro för öfrigt efter hans

vana alldeles förfelade. Fartj^gen voro små och dåliga,

krigsfolket otillräekligt och muntorrådet tor resan odugligt.

Gustaf Adolf kunde således tryggt heratorlofva sina krigare

och låta Hottan återvända till Sverige. Vapnen hvilade

till sommaren 1625, då Gustaf Adolf vid midsommartiden

åter var i Riga, hvarifrån han nu på alla sidor angrep

fienden. Jakob De la Gardie och Gustaf Horn sändes

till Lifland, der de inom kort tid eröfrade Dorpat, Neun-

hausen, Marienburg m. fl. fasta platser, så att hela landet

föll i Svenskarnes händer. Under tiden gick konungen

sjelf, åtföljd af Johan Baner, uppefter Diinafloden och

intog Kockenhusen, hvarefter Svenskarne utbredde sig

öfver Kurland, der Mitau, Birzen och Bauske eröfrades.

Dessa framgångar belästes ytterligare genom segern vid

Wallhof i Kurland den 6 januari 162B, der TCK) Polacker

stupade och 150 iångar togos, bland dem den tappre

polske anföraren Gosiewsky. Fem fanor, tre kanoner

och hela den fiendtliga trossen föUo i Svenskarnes händer.

Detta var den första strid på öppna fältet, -der Gustaf

Adolf sjelf tillkämpade sig och de sina segern.

Under dessa tilldragelser hade svenska drottningen,

tärd af trånad efter sin make, kommic öfver till Reval;

med svårighet kunde Gustaf Adolf förmå henne att qvar-

dröja der, tills krigshändelserna tilläte honom att möta

henne. Båda återvände derpå till Sverige. Till styres-

man öiver Lifland förordnades Jakob De la Gardie och

öfver Estland hans bror Johan.

Följande vår stod Gustaf Adolf åter på andra sidan

Östersjön. För att ti*änga den oetlerrättlige polske konun-

gen närmare på lifvet och derigenom göra honom be-

nägen tor fred beslöt Gustaf Adolf denna gång angripa

Preusen. Sannohkt hade konungen haft denna plan, då

han från Lifland utsträckte sina eröfringar inom kurländska

området. Han öppnade derigenom för sig utsigten till

ett sammanhängande välde kring Östersjön, hvilket äfven

egde bestånd under en tid af omkring ett hundrade år,

Sveriges såkallade Stormaktstid.

Med en här af 14,000 man, under anförande

af konungen sjelf, samt under honom af Gustaf Horn,
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Baner, Torstensson ra. fl. atseglade Gustaf Adolf den 22
juni frän Elfsnabben och var den 26 i hamnen vid Pillau.

Denna stad och hela Ost-Preussen innehades på denna
tid af kurfursten af Brandenburg men såsom län af pol-

ska kronan. Kurfursten, hvilken var svenske konungens
svåger, gjorde blott skenbart motstånd; då svenska skep-

pen styrde in i Pillaus hamn, blefvo do mottagna med
ett förskräckligt skjutande, men kanonerna voro endast

laddade med löst krut. Den preussiska besättningen i

skansen vid inloppet utrymde denna, då den ej förmådde
hindra landstigningen, och Pillau öfverleranades åt Sven-

skarne. Med en del af tlottan sändes riksamiralen Gyl-

lenhjelm att blockera Danzigs hamn och upptaga tuUin-

komsterne af staden; under tiden ryckte konungen mot
Braunsberg, h v^ilket eröfrades den 30 juni, hvarpå ett

hastigt infall gjordes i polska besittningarne i Preussen.

Hvarjc steg framåt betecknades af nya segrar. Den 1

juli öfvergicks Frauenburg, den (5 Elbing, den 8 Marien-

burg, den 12 Dirschau, der konungen slog en brygga
öfver Weichseln, hvarefter han fortsatte eröfringarna på
vestra flodstranden ända till pommerska gränsen. Hvad
som mycket bidrog till dessa framgångar var att befolk-

ningen inom preussiska området omfattade den evange-

liskt-lutherska bekännelsen och derför af Sigismund tor-

trycktes. Det polska krigsfolket, som skulle skydda landet,

betedde sig dessutom så att invånarne måste anropa

fiendens hjelp mot sina beskyddares öfvermod. Grustaf

Adolf höll som vanligt sträng krigstukt. Om sitt krigs-

folk säger han: "desse, som j:ig nu har hos mig, äro

väl arme svenske bonddrängar, dåliga till utseendet och

illa klädde; men de slåss bra och hoppas inom kort blifva

bättre klädde." — "Hvar och en af desse går framåt,

och de kunna väl gå upp emot "rödrocharm^' och kos-

sackerna."

I slutet af augusti mottog konungen ytterligare för-

stärkningar genom Axel Oxenstierna. Han blef deri-

genom tillräckligt stark att möta Sigismund, som med
Ii0,0()0 man nalkades och, åtföljd af sin son, den tappre •

prins Vladislav, slog läger vid Mi'we på vestra Weichsel-

stranden. Efter några föregående skärmytslingar gjorde

Gustaf Adolf en hufvudstormning mot Polackernas läger

och fördref fienden, som förlorade 4,00U man.
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Under tiden hade också De la Gardie efter en

låug tids overksamliet, tor hvilken lian af konunjren fick

up})b;ira skarpa tTlrebräclser, gripit sig an och slagit

Polackerna vid Wcnden. Dessa upprepade nederlag hade

betydligt nedsatt deras öfvermod; de fruktade att vidare

möta Svenskarne och erkände för sig sjelfve deras öfvcr-

lägsenhet. Arets fälttåg var emellertid slutadt och (xustaf

Adolf återvände till ^>verige.

Här hade under konungens frånvaro uppsigten öfver

krigsfolket och utskrifniugarna hemma i landet förts af

ptälzgrefven Johan Kasimir. Den öfriga regeringen sköttes

af rådet; dock voro Gustaf Adolf och Oxenstjerna, ehuru

frånvarande, härvid så verksamma, att de öfriga rege-

ninde hen^arne ofta nog hade intet annat göromål än att

''läm hoUibidska avisorna".

Det var isynnerhet från denna tid som Oxen-
stierna blef för sin konung alldeles oumbärlig. Hela
förvaltningen i Preussen, anskaftandet af penningar

och krigsfolk för dessa års besvärliga fälttåg hvilade

till större delen på honom och möjliggjordes endast

genom hans omtanka och förslagenhet.

I maj månad 1(J27 var Gustaf Adolf åter i Preussen.

1 spetsen för en väl rustad armé om 35,rKX) man bör-

jade han med glada förhoppningar detta års fälttåg.

Olyckligtvis blef han under året tvänne gånger svårt

sårad, första gången utanför Danzig, då han med Per
Brahe låtit ro sig ut på strömmen för att leda de i båtar

mot den ena skansen utanflr staden anryckande trup-

pernas anfall; och andra gången vid Dirschau, dä han
träffades af en kula i högra skuldran så svårt att blodet

strömmade ur näsa och mun, och alla väntade hans ögon-

blickhga död. Han tillfrisknade likväl efter den farliga

blessyren, ehuru kulan icke kunde uttagas utan fick qvar-

sitta "'som dt mtnnesmirke'\ Konungen hade frän denna
stund en viss svårighet att skrifva. Hans sår vållade

dock endast ett kort afbrott i krigsrörelserna; Worm-
ditt och Guttstadt toUo i början af oktober i Svenskarnes
händer, h varefter konungen återvände till Sverige. Till

g(ineralguvernör i Preusseii törordnades Axel Oxenstierna.

Under 1628 års tälttåg strötVade svenska trupper

ända till grannskapet af den polska hufvudstaden \Var-
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Bchan. Eröfringen af åtskilliga fasta platser ökade
svenska vapnens ära; men eljest var detta fälttåg mycket
besvärligare än de föregående årens. T striden vid Mewe
hade Polackerna fått erfara svenska fotfolkets öfverläg-

senhet, och vid Dirschaii, der svenska rytteriet besegrade

det polska, hade man med aktni.ig lärt känna denna
del af svenska krigsmakten. Följden af de lidna neder-

lagen blef, att fienden beslöt undvika öppen strid. "Den
strider nu med en ny konst," säger Adler Salvius;

"den drifver folk och fä undan, men flyr för batalj

som för elden." Gustaf Adolfs framgångar hade emel-

lertid gjoi't Polackerna böjda för en billig fi"ed; blott

Sigismund vidblef med vanlig envishet sina orimliga for-

dringar. —
Under det följande årets fälttåg ökades svårigheterne

än mera dcrigenom, att österrikiske kejsaren verkligen

lemnade den hjelp, hvarpå Sigismund synes ha bygt så

stora förhoppningar. Från Wien afsändes fältmarskalken

Arnheim med 10,000 man att stöta till 8igismunds här.

Detta lyckades också och den förenade styrkan blef der-

igenom Svenskarne så öfverlägsen att dessa måste draga

sig tillbaka. Eftertruppen blef härunder vid ShiJim an-

gripen af den mångdubbelt starkare fienden och var på
väg att duka under, då undsättning lyckligtvis kom från

hufvudstyrkan, hvarigenom anfallet tillbakaslogs och åter-

tåget tryggades. Striden hade varit mycket skarp och

konungen sjelf tvenne gånger på väg att blifva fången.

Första gången måste han lemna värjgehäng och hatt i

sticket, andra gången räddades han af Erik Soop, som
nedsköt den polack, hvilken fått konungen fast och äm-

nade släpa honom med sig. "Aldrig har jag varit i ett

hetare bad," sade Gustaf Adolf, "men "jag är rätt glad

att hafva fått göra bekantskap med de kejserlige." —
För desse voro dock utsigterne i Polen ganska litet

tillfredsställande. Ogerna sedde af Polackerna blefvo de

af konung Sigismund betalte med fagra löften i stället

för penningar, och deras verksamhet för hans sak var

äfven derefter. Sedan Sigismund sett denna sin sista

förhoppning slå fel, blef han ändtligen benägen att lyssna

till de förlikningsförslag, som af franska sändebudet baron

de Charnacé framstäldes; på Sveriges sida förordnades



TRETTIOÅRIGA KRIGET. 185

till fredsraäklare rikskausleren Axel Oxenstierna, Herman
Wrangcl och Johan Baner. Under fransk och engelsk

beraedling atslöts ändtligen den 16 sept. 1629 i AUmarh
eller StuJimsdorf ett sexårigt stillestånd, hvarigcnom så-

väl iSigismund som repiil liken Polen erkände Gustaf
Adolfs värdighet af »Sveriges konung. Sverige behöll

Riga samt Lifland till Diina, vidare Kurische och Frische

Nehrung, Sameland och halfva Weichsel-deltat samt El-

bing, Pillau, Braunsberg och Memel med deras indräg-

tiga hamnar. Religionsfrihet beviljades åt både kato-

tiker och protestanter af hvartdera rikets undersåter, och

fri handel öppnades emellan rikena.

21. Trettioåriga kriget.

Redan femton år före denna tid hade Tysklands för-

tryckta eller fördrifna furstar hoppfullt till Gustaf Adolf

"höjt blicken i sin nöd såsom seglaren mot noi'dens

stjerna"*). I febr. 1614 hade nämligen Gustaf Adolf emot-

tagit ett af Tysklands flesta protestantiska furstar under-

.tecknadt bref innehållande en formlig inbjudning till honom
att ansluta sig till ett af Tysklands protestantiska furstar och

ständer ingånget förbund till gemensamt försvar för deras

religion. Gustaf Adolf betygade sin goda vilja, men för-

klarade att, så länge han var sysselsatt med de ryska

och polska krigen, var det honom omöjligt att, annor-

lunda än med sitt deltagande, sluta sig till de tyska prote-

stanterne. 1 bönedagsplakatct fcir år IT)] 5 uppmanar han

emellertid sina undersåter till förböner för deras betryckta

trosförvandter i Tyskland.

Desses makt hade, äfven utan Sveriges bistånd,

kunnat vara stark nog mot katolikorne, om de blott varit

eniga. Det nystiftade protestantiska iiirbundets, den evan-

geliska unionens hufvudman, kurfurslon Fredrik V af

Pfalz, sjelf en svag och föga duglig furste, hade af de

upproriska Böhmarne blifvit vald till denis konung, och

inom Böhmens område hade ock det trcitio;iriga krigets

första låga blifvit tänd 1618. Men den nye konnigen hade

*) Vttraudc af kardinal Richelieu.
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af den kraftfulle tyske kejsaren Ferdinand II blifvit

slagen pä Rvita heryd utanför Prag 1(J20 och måst
leuina det olyckliga landet, som på det förfärligaste sätt

hemsöktes af kejsarens hämnd. Fredrik V förklarades i

riksakt, förlorade sina pfalziska länder och måste lemna
sin kurliatt åt katolska ligans hufvudman, hertig Maxi-
milian af Häjcrn. De förniiuista protestantiska furstarne

i l\yskland, Johan (ieorg af Sachsen och kurfursten af

linuiduubiirg, förrådde mer uUer mindre uppenbart sina

trosförvandters sak ; Hachsen höll öppet med kejsaren och

Eraudenburg, styrdt af katolska rådgifvare, var opålitligt.

Under sådana förhållanden voro konungarne af Sve-

rige och Danmark snart nog de ende till hvilka Tysk-
lands protestanter kunde sätta sitt hopp; äfven Holland,

England och Frankrike sökte tormå dem till ett verk-

samt uppträdande i Tyskland mot katolikerne och deras

hiifvudmän, kejsaren och kurfursten af Bajern. Härvrd
visade sig danske konungen Kristian IV särdeles an-

gelägen att ensam få tillegna sig äran af att blifva

det protestantiska Tysklands räddare. Gustaf Adolf, som
ännu ej slutat striden mot Polen men hyste det varmaste
deltagande för protestantismens sak, såg ej ogerna att

Kristian IV erhöll det företräde, han fordrade. Allt hade
härvid varit godt och väl, om Kristian varit vuxen det

ansvarsfulla värf han åtog sig. Men- utgången visade

att han icke var det. Af ligans fälthei-re Tilly slagen

i Brandenburg, vid Lutter am Baremberge, den 27 aug.

1626, blef han ytterligare af kejsarens genera] Wallen-
stein drifven ur Tyskland och inom sina egna stater in-

skränkt till öarne, samt tvungen till freden i Liibeck 1629,
der han väl återfick sina länder, men mot förpligtelse

att ej uppträda mot kejsaren i hans kejserliga rege-

ring — d. v. s. lemna sina trosförvandter åt deras öde
och låta kejsaren handla efter godttinnande inom det

tyska i'iket.

I samma mån katolikernas öfvermod växte till följd

af den vunna framgången, blofvo nödropen från de tyska

l)rotestanterna allt mer högljudda. Hela det protestantiska

Tyskland låg hemfallet ät segrarens godtycke. Meck-
lcnbui'gska landet gafs såsom belöning åt Wallen-

stein, dess hertigar, Gustaf Adolfs syskonbarn, fördrefvos.
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Stralsund belägrades, och planerna växte i omfattning,

ju närmare man nalkades Östersjön. Wallenstein erhöll

titel af general öfver det oceaniska och baltiska hafvet,

och allt tydligare framträdde hans afsigter att efter Stral-

sunds intag-ande göra ett anfall på de nordiska rikena.

Tör detta ändamål gjordes uppenbara försök att söndra

Sverige och Danmark och sedei'mera med det enas hjelp

undertrycka det andra. Gustaf Adolf dclgaf Kristian

IV i ett egenhändigt bref hvad han hade sig bekant om
dessa planer. "Vi hatve nogsamt kunnat se" — säger

han — "att den påfviska ligans dessein har varit riktad

på Östersjön, försökande sig än direkte, än indirekte, än

genom underkufvandet af de förenta jS^cderländerna, ;in

genom vårt rike Sverige, än ock genom Danmark. Der-

till nyttjas ej blott våld utan ock praktiker och anslag,

såsom vi nu tornimme eders kärlighct vara erbjudet det

tyska rikets nya amiralitet och löreslaget att emot krigs-

kostnadernes ersättande afträda sundet*) åt katolska

ligan; likasom ock oss i dessa dagar förslag under han-

den gjorde äro att tbrena oss med kejsaren emot eders

kärlighet, då man icke allenast till evig fred med konun-
gen i Polen och polska kronan och att ständigt behålla

Lifland och Preussen oss förhjelpa ville, utan ock upp-

draga oss Danmarks tron till län af kejsaren och mycket
sådant mera, i syfte att med sådana praktiker hindra

begges vår inbördes förening."

Han föreslog också konungen af Danmark åtskil-

liga gemensamma åtgärder till Östersjöns försvar och

öfversände somnuiren D)27 Per Baner till norra Tysk-
land med instruktioner, som för den noggranna känne-

dom, Gustaf Adolf visade sig ega om dess lurstars per-

sonliga karakter och politiska förhållanden, kunna anses

som verkliga mästerstycken. Han sökte då, liksom seder-

mera när han sjelf uppträdde på tysk botten, att

sammanhålla de söndrade och klart ställa för deras

ögon det mål som måste eftersträfvas. "Vi hafva fuller

hos våra vänner" — skrifver han — "gjort påminnelse

dcrom att man, åtskiljande alla privatintressen, skulle

gripa till sädana åtgärder, hvarigenom det gemensamma

) Uresuiid.
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väsendet kunde raddan. Men våi- välmening har blifvit

illa uttydd.
^'^

Medan split och oenighet herskade bland protestan-

terne, utvecklade deremot det katolska partiet mycken
styrka. Detta gäller i synnerhet om Wallenstein, kejsa-

rens fältherre, som lät besätta Pommern och Riigen, och

belägrade Stralsund, förklarande att han skulle intaga det,

"vore det ock med jernkedjor bundet vid himmelen".

Han gat' befallning om utrustandet af en flotta, och till

sin underbefälhafvare Arnheim skrifver han: "åtta och

tjugu hamnar skola finnas i Pommern, de måste alla be-

sättas och befästas. 8e till att vi blifva starke mot våren,

ty hvad som återstår att göra, måste ske till sjös."

Konungen i Spanien sände för att underhålla 25 linic-

skepp 200,000 kronor, enligt kejsarens begäran: "e/«^

hoppas — skref denne — att ri ännu skola uppsöka dem pä
deras Öar, ty för Svensken fruktar Jag mig alldeles icke."

Om det således fans starka politiska skäl som manade
Sverige att ingripa i den tj^ska religionsstriden och från

egna stränder afvända den hotande fai'an, innan dess

naturliga bundsförvandter, protestanterna, blifvit krossade,

så framstår ändock i klaraste dager Grustaf Adolfs hjelte-

mod att med danske konungens nederlag och föröd-

mjukelse för ögonen våga den olika striden. Och för

visso 13'dde han härvid ett högre bud, för visso var hans

mål ett annat än eröfrarens. Det var ej blott Tysk-

lands frihet och sjelfständighet, som höll på att under-

tryckas, det var hela den protestantiska religionen som

hotades med fullständig undergång; det var sålunda ej

blott för ett med honom beslägtadt folks bestånd, utan fast

mer för den evangeliska trons försvar, för den religiösa fri-

hetens, tankefrihetens bestånd, som Grustaf Adolf drog sitl

svärd. En stor framtid lefde inom honom och den fasta

förtröstan, att med Guds hjelp den rättvisa saken skulle

hafva framgång, eldade och lifvade honom att dericir

våga ej blott sig sjelf utan ock sitt folk.

Medan Gustaf Adolf ännu var bunden af den polska

striden, skickade han först en lijelptruj)p till vStralsunds

försvar under öfverste Rosladin samt sedermei*a för-

stärkning under Leslie och Nils Brahe. Af Klas Fle-

ming afslöts ett förbund med Stralsund och stadens bor-
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gare, som hjeltemodigt försvarade sig, öfversände till Sve-

rige siua qviiiuor och barn. Men det var först, sedan

han vunnit fred med Polen, som Gustaf Adolf kunde

med allvar Ij^ssua till de tyska protestanternas böner

om hjelp och med väpnad hand uppträda till deras

försvar.

Härvid möttes han genast af Danmarks afundsjuka;

medan ännu de för detta rike förödmjukande fredsunder-

handlingarne i Llibeck pågingo, frågade Kristian IV, livad

Cfustaf Adolf hade "med det tyska väsendet" att göra, och

lät förstå att tredsbrott lättligen skulle inträffa om svenske

konungen öfverginge till Tyskland. Deremot önskade

Frankrike ingenting högre än att inleda Gustaf Adolf i krig

med kejsaren, likväl sä- att Sverige skulle synas hegiiro

förbund med Frankrike. För att icke göra sig beroende

af franske konungen afböjde Gustaf Adolf förslaget, oak-

tadt franska sändebudet baron Charnacés alla smickrande

öfvertalningar. "Sveriges konung vore i Tyskland väntad

som en Messias; folket skulle gifva sitt hjerta för att

föda hans här; hans blefve fördelen och äran af detta

krig: konungen i Frankrike ville nöja sig med att se

sin vän beundrad i verlden och förhjelpa honom till kej-

sardömet i Östern, om han det eftersträfvade". För-

modligen anade icke den franske diplomaten, huru nära

denna förutsägelse skulle blifva en sanning. A'id tyska

kejsarens hof åter skämtades, att man nu fatt sig en

liten ny fiende på halsen, och man talade om "det svenska

snömajestätet, som. snart skulle smälta för söderns sol-

strålar."

Efter det ständerna på 1629 års rikklag samtyckt

till Sveriges deltagande i tyska kriget, bedref Gustaf

Adolf rustningarna med sin vanliga kraft. Hans armé,

ungefär lö.OdO man stark, skulle öfvertoras på tjuguåtta

större och mindre krigsfartvg samt några beviirade köp-

mansskepp. Dertill medfördes ett stort förråd krigsför-

nödenheter och ett förträffligt artilleri, hvilket Torstens-

son helt och hållet oni.'<kapat. De för arméns och för-

rådens öfverförande bestämda fartygen samlades i Elfs-

nabbens hamn i Södermanlandsskären. Ilegeringen i

Sverige under konungens frånvaro uppdrogs åt tio herrar
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af rikets råd, luämli^en riksdrotson grcfve Magnus Eraho,

riksmarskalken grelve Jakob De la Gardie, riksamiralen

1'rilierrc Karl Karlsson Gyllenhjelm, friherrarne Gabriel

Bengtsson och Gabriel Gustafsson Oxenstierna (den senare

rikskanslerens bror), Per Baner, Johan Sparre, Klas Fle-

ming, ' Herman Wrangel och Klas Horn. Desse skulle

ständigt vistas i hufvudstaden, såvida icke utomordent-
liga behof fordrade deras närvaro i provinserna. Öfver-

inseendet öfver krigsväsendet inom landet anförtroddes

åt pfalzgrefven Johan Kasimir, hvilken, efter 1()31, äfven

erhöll vården om rikets penningeförvaltning.

Den 19 maj 1630, kort före afrcsan till T^-skland,

kallade Gustaf Adolf de i gtockholm redan förut for-

samlade ständerna att möta rtöhöm på rikssalen. Han
uppträdde här med sin fyraåriga dotter, prinsessan Kri-

stina, och anbefalde henne åt deras trohet. Derpå tog

han af sitt folk ett röi"ande farväl. "Efter val mången
skall sig inbilla, at; vi detta krig utan gifven orsak oss

uppå taga, så tager jag Gud den allra högste till vittne,

i hvilkens åsyn jag här sitter, att jag detta ej af eget

bevåg eller lust till krig företagit, utan är jag dertill i

tlera år märkligen loroi'sakad, mest derför, att våra för-

tryckta religionsförvandter måtte befrias från det påfviska

oket, hvilket vi ock förhoppas med Guds nåd skall kunna
ske. Och efter gemenligen hända plägar, att krukan
bäres så länge till vatten, att hon på sistone söndergår,

så varder ock mig så gångandes, att jag som uti så

många farligheter för Sveriges rikes välfärd hafver ut-

gjutit mitt blod och likväl allt härtill genom Guds nådiga

beskydd ej till lifvet blifvit skadad, det dock på sistone

låta måste; ty vill jag före min afresa denna gången
eder, sanitlige Sveriges när- och frånvarande ständer,

Gud den allra högste hafva befalt, önskande, att vi efter

detta usla och mödosamma lefvernet efter Guds behag

måga mötas i det himmelska och oförgängliga lifvet". —
Derefter stälde konungen sitt tal till hvart riksstånd

särskildt med följande ord:

"Eder, I herrar af rikets råd, tilllinskar jag torstånd

och kraft att edert embete fiirestä till Guds ära, hans

rena ords bibehållande samt fäderneslandets frid, enighet
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och välstånd. Måtte också eder enskildt den glädjen

torunnas att se kring- eder sådana efterkommande upp-

växa, hvilka fådorneslandot en gång på samma sätt un-

derstödja kunna!

Riddcrskapet och adeln önskar jiig lycka och krutt

att genom tapperhet och bragder åter upplifva våra för-

fäders, de gamle Götars namn, hvilket fordom spridde

sin odödliga glans öfver hela jorden. På samma sätt

skolen 1 förvärtva samma ära, eder öfverhets nåd och

det sanna ridderliga anseendet.

Eder af det andji^ stj,ndct liirmanar jag till enighet

och sann gudsfruktan^T^- P^örélyser edru åhörare icke blott

med lära utan ock med ' lelVer^e, så skolen 1 hafva deras

hjertan uti edert våld. *^^dÄr dem så till samdrägt, tro

och hörsamhet, så att de icke låta locka sig af ouda
menniskor, utan förblifva stadige vid kronan och fäder-

neslandet.

Eder af borgerskapet och menigheten tillönskar jag

allsköns lycka och framgång. Måtte ed ra låga hyddor

förvandlas till varaktiga stenhus, edra små båtar till rym-

liga skepp; edra åkrar och ängar med tuseufald gröda

fylla lador och torråder till både eder egen och fäder-

neslandets rikedom. Ja, eder alla, Sveriges älskade inne-

vånare, befaller jag uti Guds milda vård och beskydd,

och säger eder mitt hjertliga farväl, kanhända för sista

gången."

Härvid brusto tärarne ur konungens ögon och en

stunds tystnad inträdde, endast afbruten af den riirda för-

samlingens med svårighet återhållna snyftningar. Dereftcr

höjde konungen åter rösten och slutade med en bön ur

konung Davids 9():de psalm.

Till middagen voro alla ständerne uppbjudna pa

slottet. Gustaf Adolf gick omkring och samtalade med
de tleste. Kärleken till undersåtarne, afskedets rörelse,

aningen af stundande faror och måhända skilsmessa för

alltid — allt detta i förening uK^d konungens naturliga

mod och glädtighet gaf åt samtalet en häniörande bland-

ning at glädje och allvar, törhiijda af dvX ömsesidiga för-

troendet och välviljan. Hvarje hjerta värmdes af ögon-
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blickets vigtiga betydelse och alla skildes från sin konung
med hans bild i oförgätliga drag tecknad i sina sinnen.

Den 30 maj gick konungen vid Elfsnabben om bord

på flottan, som var delad i fyra afdelningar. På den
törsta kommenderade konungen sjelf och under honom
generalen af infanteriet Johan Baner, på den andra riks-

amiralen Gyllenhjelm, på den tredje skeppsmajoren Bubbe,

på den tjerde amiralen Erik Ryning. Af armén fördes

befälet öfver fotfolket af Baner, öfver ryttarne af Ake
Tott och öfver artilleriet af Lennart Torstensson. — Under
jubelrop och välönskningar från en talrik folkskara och

i närvaro af sin familj och lie!§^,:iiofvet gick konungen
till segels och landsteg sjelfva mrdsommardagen 1030 på
ön Usedom i närheten afi^ansen Peenenuinde. — »^jelf

steg konungen först i lana^ÄCaföU och utgöt sitt hjerta

i en brinnande bön. Derefter tog han spaden i hand
och utstakade lägret, på h vilket arbetades, allt medan
landstigningen pågick. Då lägret var färdigt, bestyckadt

och fiirskansadt, tilltalade konungen sina krigare med
ungefär följande ord: ej endast för sin egen och sitt

rikes skull utan för sina förtryckta trosförvandter hade

han inlåtit sig i ett krig, med hvars utförande de skulle

förvärfva sig ett odödligt namn hos efterverlden ; de be-

höfde ej frukta denne nye fienden, det var densamme,
som de slagit i Preussen: genom deras tapperhet hade

han tvungit Polen till ett sexårigt stillestånd: han hop-

pades ock nu, om de redligt med honom höUe ut, att vinna

tor sig och sitt rike, sin religion och sina trosförvandter

i Tyskland fred och säkerhet; de vore gamla soldater,

som kände kriget ej blott sedan gårdagen, soldater som
med honom delat mången lyckans omvexling, och som
ej skulle förlora modet, om de ej genast hade allting

fullt upp; han skulle föra dem mot en fiende, som riktat

sig på hela detta utsugna lands bekostnad: endast hos

fienden vore penningar, öfverflöd och allt hvad de be-

gärde till finnandes.

Gustaf Adolfs första betydligare vapenbragd efter

ankomsten till Tyskland var Stettins eröfring. Leslie,

som legat i Stralsund, hade eröfrat lliigen och förenat

sig med konungen, som fördrifvit de kejserlige frän öarne
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Usodom och Wollin äamt gjort sig till herre öfver Oderns
mynningar. Han fordrade uu ny-ckeln till OJern, Stettin,

och stod, innan den gamle svage pommeröke hertigen

visste ordet af, hotande utanför denna hans hufvudstad.

Emellertid hade de kejserlige besatt det öfriga Pommern
och deras befälhafvare, den förhatlige italienaren Tor
([uato Couti, ehuru fåtangt, försökt öfverraska Stettin.

I)en beklagansvärde hertig Bogislaus, den siste af sitt

hus, fruktade, huru han än vände sig, att se sitt land bort-

ryckt och sig sjelf drifven i landsflykt. Fruktande kej-

sarens öfverlägsna makt, vågade han ej mottaga Gustaf

Adolf, ileu denne lemnade honom intet' val. "Eller

tror väl eders durchlaucht," sade konungen och pe-

kade på en hop fruntimmer, som sågos i slottstonstren,

"att det der sköna lifgardet skall försvara murarne mot
mina Dalkarlar?'' Efter en kort underhandling beviljades

det äskade inträdet och mellan konungen och hertigen

ingicks ett anfalls- och försvarsförbund, hvari Gustaf

Adolf förbehöll sig att vid krigsoroligheternas slut få be-

hålla Pommern, tills Sveriges krigsomkostnader blifvit be-

talda. Stettin måste emellertid betala en krigsskatt af

r>0,00(J riksdaler. Stadens vallar och fästningsverk iord-

ningstäldes i hast af Svenskarne. Garnisonen, anförd af

(Ifverste Damitz, öfvergick i svensk tjenst och erhöll i

Gustaf Adolfs armé namnet Rvita regementet. I Stcittin

ei'höll konungen förstärkning af Gustaf Horn, som
med en hop finska och lifländska trupper här slöt sig

lill hans . armé. Emellertid fortsattes eröfringarne i Pom-
mern. Åtta tusen man under Horns befäl qvarlemnades

i Stettin, hvarpå konungen, efter öfvergången af Damm
och Golnow, vände sig åt Mecklenburg, för att genom
intagandet af Wismar och Rostock erhålla stödjepunkter

för krigsoperationerna inom detta land. Hans afsigt var

att låta den del af flottan, som qvarstannat på Tysk-

lands kuster, understödja anfallet pa Mecklenburg. Wis-
mars hamn blockerades och de svenska skeppen levererade

d(^ kejserlige en strid, der de senare förlorade sitt amiral-

.skepp. Företaget blef likväl utan frukter, (Muedan lan-

dets egna hertigar, Gustaf Adulfs fränder, ej vågade
understödja honom. Af folket mottagen som en befriare,

Sreitsl- hi.<t.<ria. II. 9
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af furstarne sedd med misstroende, hade Gustaf Adolf likväl

redan efter det första lyckliga steget, 8tettins intagande,

vunnit åtskilliga bundsförvandter, bland dem landtgrefven

af Hessen-Kassel, som städse blef fSverige trogen, och

Hertigarne Frans Albert och Frans Karl af Sachsen-

Lauenburg.

En tor framgången af Gustaf Adolfs företag lika

lycklig som vigtig tilldragelse hade inträffat just vid hans

ankomst till Tyskland - den kejserlige fältherren Wal-
lensteins afsättning från det befäl han hittills sä seger-

rikt fört.

Alhrecht von Wald-

stein eller Walhn-

stein, en af de rykt-

baraste personlighe-

terna i trettioåriga

kriget, var född d. 14
sep t. 1583. Han ut-

märkte sig redan från

ungdomsåren genom
ett hårdt, oböjligt,

slutet och tillbakadra-

get lynne. Genom
giftermål med en rik

enka hade han för-

värfvat en omätlig för-

mögenhet. Redan vid

uppi'oret mot kejsaren

1618 hade Böhmarne,
hans landsmän, er-

bjudit honom öfverfältherrens plats, men han hade för-

blifvit sin kejsare trogen. För honom stred han seder-

mera mot Ungrarne under Bethlen Gabor, mot Ernst

af Mansfeld, hertigen af Braunschweig och konungen af

Danmark och besegrade dem alla. Till lön för sin tro-

het upphöjdes han efter slutade filttåg till hertig af

Friedland och vann en makl, som väckte hans egen kej-

sares afund och farhågor. Den mest oblidkeliga sträng-

het och hårdhet utmärkte honom i synnerhet i äldre år.

"Häng den hunden!'* var hans vanliga grymma befall-

32.^. WaUenstein.



TRETTTOARIGA KKIfiKT. 195

ning- vid den minsta förseelse. Så straffades en gång- en

kammartjenare, som väckte honom för tidigt. Lika rykt-

bar som hans grymhet var hans frikostighet. En
gåfva om mindre än tusen riksdaler ansåg' han under
sin värdigliet. Furstligt var ock hans lefnadssätt. fStallet

till hans slott i Prag liknade för sig ett litet palats, der

HOO do utsöktaste hästar fodrades ur marmorkrubbor.
Dagligen dukades hans ,bord för hundra gäster. 'Sjelf

var han likväl sällan närvarande och njöt nästan aldrig

någon annans sällskap än sin stjerntydare 8enis. Han
skydde menniskorna och fruktade dem kanske lika

mycket som de honom.

Då kejsaren, hvilken ansåg sig ej kunna tillfyllest

befalla öfver ligans trupper, emedan dessa stodo under
bajerske kurfurstens befäl, önskade sig en egen här,

hade Wallenstein erbjudit sig att till kejsarens tjenst

uppsttilla 50,000 man. "En så stor styrka," hade Wal-
lenstein yttrat, "skulle underhålla sig sjelf." Men med-
let? Den gräsligaste plundring. Ofver vänner och fiender

hade den wallensteinska hären utbredt sig som den rys-

ligaste landsplåga och från alla hörn af det t^^ska riket

genljödo klagoropen öfver desse barbarers vilda framfart.

Vid den i juni 1G30 sammanträdande riksdagen i Regens-
burg uppträdde furstarne, med Maximilian af Bajern i

spetsen, enstämmigt fordrande Wallensteins afsättning.

Kejsaren befann sig i den största förlägenhet. Samme
general, som gjort honom allrådande i Tyskland, skulle

nu. afsättas. Men kejsar Ferdinand, hvilken ville

hafva sin son vid samma riksdag erkänd fiir romersk
konung, hade ej mod att motsätta sig de församlades

fordringar och gaf efter. Med harmen i hjertat drog sig

AVallenstein tillbaka till sina gods i Böhmen, der han,

sysselsatt med astrologiska grubblerier, afvaktade den
stund, då hans lyckliga stjerna på nytt skulle uppgå.

Wallensteins efterträdare i befälet öfver kojsarens

trupper, ligans egentlige härförare, Johan Tzerklas till

Tilhj, född år löGO i Liittich i IJelgien, var vid (Justaf

Adolfs ankomst till Tyskland sjuttio år ganmial. Mycket
olik kejsarens öfriga generaler, hade han ett anspråkslöst

och stilla väsen. Han egde ock personliga dygder, som
voro en sällsynthet hos den tidens krigare : sedlighet och
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måttlighet-, han plägade äfven berömma sig af, att han al-

drig smakat vin, njutit qvinnogunst eller lidit ett nederlag.

Bland öfriga krigare i katolikernas leder intogs

onekligen främsta rummet af den tappre och namnkun-

nige Fappe7iheim, grefve Gottfried Henrik von Pappen-

heim Friechlingen, Gustaf Adolfs årsbarn och bland kato-

likerna hans tornäraste beundrare, h vilken i klädedrägt

och till och

med i sättet

att bära sitt

hår sökte likna

den store

konungen, med
hvilken han
ock i striderna

alltid tycktes

vilja mäta sin

lycka. Han föll

vid Liltzen, så

att Gustaf A-
dolfs dödsdag
blef äfven

hans.

Efter Wal-
lensteins af-

gång hade den

kejserliga ar-

mén tills vi-

dare stått un-

der ledning af

Wallensteins

förre underbefälhafvare, Italienaren Torquato Conti, en grym
och plundringslysten man, som sköflat det olyckliga Pom-
mern och utarmat dess innevånare, så att svenska sol-

daterna, då de i qvarteren efterträdde de kejserliga, ofta

i stället för att af befolkningen bekomma underhåll, måste

med denna dela sitt torftiga bröd. Conti tyckes mindre

haft för afsigt att hindra Gustaf Adolfs landstigning än

att motsätta sig hans vidare framsteg. Men denna plan

misslyckades fullständigt. Tvenne dagar före Gustaf

Adolfs ankomst till Stettin hade Conti genom öfver-

Pappenheim.
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raskning sökt alt bcmäktiga sig denna vigtiga punkt; då

detta försök aflopp fruktlöst, blef redan från början de

båda härarncs ställning en annan, än man i Wien be-

räknat. Med Stralsund och Htettin i sina händer kunde
Gustaf Adolf nu gå anfallsvis till väga, och (-onti var in-

skränkt till ett försvarskrig. Han torlade sin operations-

linie från Anklam öfver (jartz och Greifenhagen på ömse
sidor om Odertloden till Landsberg vid Warthe, tor att så-

lunda för Gustaf Adolf stänga vägen till Brandenburg och

kejsarens arfländer, främst Schlesion. För Gustaf Adolf var

det af högsta vigt att genombryta deniia linie, för att ej,

inskränkt till det utblottade Pommern, se sin armé för-

störas af hunger. (Jontis nämnda nya plan synes varit

ganska väl anlagd, ehuini äfven den genom 8tettins

öfvcrgång till Svenskarne misslyckades. Inom kort leds-

nade Conti vid kriget; med sina sammanrafsade skatter

drog han sig tillbaka till sitt hemland och ingick i ;>åf-

vens tjenst. Hans efterträdare i belälct, tliltmarskalken

Schaumburg, misslyckades genast från början. För att

genombryta Contis försvarslinic och göra sig till herre

öfver Odern, hade Gustaf Adolf framryckt mot Greifen-

hagen, hvilken lastning han sjelfva julaftonen 1630 intog

med storm, likväl efter ett tappert törsvar afden 2.500 man
starka besättningen; hvarpå Schaumbiirg, nödgad af sina

soldater, qvarlefvorna af den forna wallensteinska hären,

under natten Icmnade sitt hufvudqvarter i Gartz, sprängde

sitt krutförråd i luften, kastade sina kanoner i Odern
och genom brandenburgska lastningen Kiistrin, som öpp-

nades för de kejserliga, men stängdes för de förtoljande

Svenskarne, flydde till Frankfurt vid Oderfloden, för att

der med återstoden af sin här invänta Tilly. De.ssa voro

de sista krigshändelserna på året 1(330.

Från Gartz hade Gustaf Adolf, förföljande Schaum-

burgs trupper, i början af året 1031 inryckt i Branden-

burg. Här afslöt han den 13 jan. s. å. i BecrwaU det

förbund med Frankrike, hvarom underhandlingar varit

öppnade redan innan Gustaf Adolf lemnade Sverige.

Underhandlare på svenska sidan voro Gustaf Horn och

Johan Baner, på franska sidan fredsmäklaren i Stuhms-

dorf baron de ("harnacé. Vilkoren voro: förbundet räk-

nades från första underhandlingen i Yesterås d. 5 mars
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1630, och Sverige skulle för det förflutna året erhålla

i understöd^medel 120,00(1 rdr, samt derefter i fem
år 400,000 rdr om året, mot tÖrbindelse att stcälla i fält

en armé af minst 30,0(X) man till fots och GAKM^) till häst,

bevilja ligans furstar neutralitet, om de begärde eller

sjclfve iakttogo en sådan, samt lemna katolska religionen

oantastad i de orter, som bragtes under Gustaf Adolfs

vapen. Fördelen af detta förbund var att konungen
erhöll hvad han bäst af allt behöfde — penningar.

Frankrikes beskyddareton hade genom hans bestämda
hållning vid underhandlingen måst vika. "Han visste

icke af," sade han, "någon annan beskyddare än Gud
och sitt svärd."

Hastigt utbredde sig de svenska vapnens välde

öfver hela Pommeim; under vintern 1631 eröfrades Mal-

chin och Demmin, förut hade Wolgast, Damm, Gol-

now, Stargard, Kamin och Riigenwaldc fallit i Sven-
skarnes händer, och då slutligen juni 1631 Kolberg och

Greifswald öf-

vergingo, var

Gustaf ^Adolf

herre öfver hela

pommerska ku-

sten, och de kej-

serlige undan-

trängda åt det

inre Tyskland.
— Inom loppet

af detta första

krigsår i Tysk-
land hade Gu-
staf Adolf jem-
väl erhållit fast

fot i Branden-
burg.

Tilly, som nu
fått befälet ».f-

ven öfver -4»

kejserliga trup-

perna, hade för

3i. Tilly. att tillfoga den
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]irote8tantiska saken den största skada, tågat till Sachsenoch
börjat belägra den fria och mäktiga riksstaden Magdeburg.

Dcrifrån gjorde han i början af året 1631 ett infall i Meck-
lenburg och återtog Ny-Brandenburg, som kort förut

fallit i Svenskarnes händer. Den 2,000 man starka svenska

besättningen derstädes blef efter det tappraste motstånd

till sista man nedhuggen och befälhafvaren Kniephausen
fången. Derefter återvände Tilly till Magdeburg, hvarpå

Gustaf Adolf, begagnande sig af tillfallet, ryckte mot

Frankfurt vid Odern, hvilket han började beskjuta den 2

april samt redan följande dagen med storm intog. Den
16 april intogs Landsberg, hvarefter Gustaf Adolf for-

drade af sin svåger, brandenburgske kurfursten, fast-

ningarne Spandau och Kiistrin, för att kunna undsätta

det af Tilly belägrade Magdeburg; för att genomdrifva

denna sin fordran tågade konungen med större delen af

sin här från Frankfurt rakt på Berlin. Under förklaring

att det visserligen vore en vigtig och betänklig sak han

begärde, men att han fordrade den ej för sitt eget, utan

för kurfurstens, hans lands och hela kristenhetens bästa,

öfvervann han genom sin bestämdhet kurfurstens betänk-

ligheter, och ett törbund dem emellan afslöts, dock till

följd af kurfurstens tvekan så sent, att Magdeburgs öde

dessförinnan var afgjordt.

Om Magdeburgs förstöring skrifvcr Adlcr Salvius:

"Magdeburg är den 10 maj tyvärr med stormande hand
öfvergånget och ligger nu hela den stora staden i aska,

så att intet mera än domkyrkan står qvar med fyra eller

fem hus bredvid samt några fiskarekåtor vid Elben."

Den svenske kommendanten Falkenberg hade med en

ringa styrka försvarat utanverken och tillfogat den

24,000 man starka belägringshäron en ganska stor för-

lust. Vid stormningens början sträcktes han af en kula

död till marken-, samma öde träffade en kapten Schmidt,

som efter honom öfvertog försvaret. Sedan dessa ledare

fallit, var allt motstånd fåfängt. Kroater och Walloner

tätnade i de förfärligaste våldsbragder. S:t Johannis

kyrka, dit en mängd qvinnor tagit sin tillflykt, tillspi-

kades utanför och uppbrändes. Små barn spetsades på
soldaternas lansar, svängdes så i luften och kastades i

elden. De förnämsta och skönaste fVunliinmer i staden
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blindos af walloncrna vid stigbögeln, hvarpå de sprin-

l,^^nde måste följa livar sin ryttare nt till lägret. Många
störtade sig i Elbefloden, för att genom döden undgå
lie skiindliglieter, som väntade de lefvande. Ofver 30,(KJ(J

nienniskor oiiikommo och livad iiendens svärd skonade,

olverlemnades åt eldens raseri. Skrytsamt inberättade

Tilly till sin herre, kejsaren, att "sedan Tröjas och Jeru-

salems förstöring en så härlig seger aldrig varit sedd."

n' Pä Gustaf Adolf gjorde dessa rysligheter ett så djupt

intryck, att sedermera, till och med, i det gladaste sam-

qväm eller vid hans bästa lynne, ordet "Magdebnrg"
var nog för att framkalla en dysterhet pä konungens
jianna. "Vid Gud!" sade han, "jag skall en gång
liiimnas det på den gamle korporalen," — Gustaf Adolfs

bcniimning ]iå Tilly — "om det också skall kosta mitt lif."

Efti-r Magdcburgs fall återfordrade brandonburgske

kurfursten sina till Gustaf Adolf upplåtna fästningar.

Till svar härpå tågade konungen med hela sin här till

Berlin och erbjöd sig att redan samma dag återlemna

Spandau; "men," förklarade han, "i samma stund måste

jag också betrakta kurfursten och hans folk såsom fiender."

Dessa bud anlände till kurfursten kl. 10 om aftonen den
^ juni, och kl. 9 töljande morgon stod Gustaf Adolf med
hela sin krigshär och 90 kanoner utanför stadens murar.

Det är lätt att föreställa sig best<irtningen vid hofvet och

i hela staden. Bud på bud afgingo, för att söka förmå

svenske konungen till uppskof eller ändring i sitt beslut;

men han var obeveklig. "Jag tillåter icke," sade han,

''att mina trupper behandlas sämre än Dsterrikarne, helst

den säkerhet och de lifsmedel^ jag foldrar, skola användas
till eder egen nytta. Min svåger kurfursten må besluta

sig antingen att antaga mina vilkor eller se sin hufvud-

stad plundrad. Det behöfs ej mer än att jag med ett

kanonskott ger tecken dertill." — Hotelserna verkade;

ett förbund afslöts mellan Gustaf Adolf och Georg Wil-

helm, hvarigenom den senare åt Svenskarne beviljade

lastningen Spandau. fritt tillträde till Kiistrin samt .SO.OOO

rdr i månaden till truppernas underhåll, en välkommen
undsättning för Gustaf Adolf i hans ännu fortfarande

penningenöd.
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Derefter förlade konungen sin här i ett förskan-

sadt läger vid Werben, vid Havels och Elbes sam-

manflöde. Tilly gjorde täfanga anfall mot detta läger

och förlorade der 6,000 man. Pesten rasade i båda hä-

rarnc, men upphörde lyckligtvis, då den varmare års-

tiden inträdde.

Efter det tåfänga anfallet på Gustaf Adolfs läger i

Werben, hade Tilly (augusti Kiol) framryckt uti Sachscn.

Merseburg, Weissenfels och Jena plundrades, och lågorna

frän två hundra brinnande byar förkunnade den förfärlige

fiendens ankomst. Den 2 sept. ryckte han emot Leipzig,

som efter några dagar eröfrades. Hela landet låg öppet

och värnlöst for fienden, och då detsamma hittills blifvit

skonadt af kriget, var det ett så mycket begärligare

toremål för den tillyska härens roflystnad.

För Johan Georg fans nu ingen annan utA''äg än

att, med eller mot sin vilja, kasta sig i Gustaf Adolfs

armar. "Ölkungen," sade man i svenska hären, "har

nu ändtligen fått lära sig att till vår konung bedja de

andra tyska protestanternes bön : "allas ögon lita till

dig, herre." — Emellertid hade Gustaf Adolf for att vara

till hands för de förmodade underhandlingarne dragit sig

uppåt Elben, och i Alt-Erandenburg träffade honom sach-

siske fältmarskalken Arnheim. Gustaf Adolf fordrade

som stöd för sina rörelser Wittenbergs fästning; der-

jemte kurfurstens äldste son som underpant på fadrens

trohet; slutligen tre månaders sold for sina trupper.

Nödstäld stod kurfursten färdig att bevilja allt, då Gustaf

Adolf ädelmodigt efterskänkte de svåraste vilkoren.

Sachsiska hären förenades derpå med den svenska vid

Duben den 5 sept. och den 7:de stod det alltid minnes-

värda slaget vid Breitenfeld, som gjorde slut på Tillys

vapenlycka och kejsarens öfvermakt,

Gustaf x\dolfs styrka i denna strid utgjordes af 1H,CKK)

man till fots och OXKX) till häst. Sachsarne voro 15,000

man. Tillys trupper utgjorde omkring 40,0(X) man.

Hachsarne voro uppstälda efter det förut gängse bruket,

i stora fyrkanter eller s. k. tertier, Hvenskarne åter efter

de nya af Gustaf Adolf gjorda anordningarne, fotfolket i

mindre afdelningar eller brigader, rytteriet i s. k. sqva-

droner med muskötbärare instuckna i öppningar i lederna.
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allt på två linier. I första linien fördes befälet på högra
flygeln af konungen sjelf, i centern af Teuffel, och på
venstra flygeln af Gustaf Horn. Andra linien 8tod under
Jolian Baners och skotten Hepburus befäl. Artilleriet,

uppstäldt framför första liuiens front, anfördes af Tor-

stensson. Sedan Sachsarne upptågat på slätten vid Breiten-

feld och härarna ordnat sig till strid, red Gustat Adolf

till midten af slagordningen, aftog hatten och sänkte

värjan mot jorden, höjde sin starka stämma, så att den
hördes öfver hela hären och bad sålunda: "Allgode Gud,
som bär seger och nederlag i din hand, vänd ditt huld-

rika ansigte till oss, dina tjenare. Från fjerran länder

och lugna boningar hafva vi kommit hit för att strida

för frihet, sanning och ditt evangelium. Gif oss seger

för ditt heliga namns skull. Amen!''

Tillys här, som först anlände till slagfältet, hade in-

tagit en mycket fördelaktig ställning nedanför en ås med
artilleriet bakom uppe på höjderna. Osterrikarne hade
solen och vinden pä ryggen, Svenskarne i ansigtet.

Fotfolket, uppstäldt i midten, anfördes af Tilly sjelf, på
högra flygeln kommenderade Fiirstenberg, på den venstra

Pappenheim, som hoppades att här möta Gustaf Adolf
Klockan tolf på dagen hade den förenade svenska

och sachsiska hären hunnit inom skotthåll för Tillys ka-

noner. Tvennc timmar varade skjutandet å ömse sidoi,

hvai'vid de kejserlige, sum hade till antalet färre men
större kanoner, dem de på det fördelaktigaste sätt iipp-

stält, behöllo öfverhanden. Emellertid sökte (justaf Adolf,

för att undvika olägenheterne af dammet och krutröken,

hvilka af blåsten dretvos i ansigtet på Svenskarne. göra

en svängning åt höger, för att ta vinden på sidan.

Tilly, som genast märkte detta, skickade Pappenheim att

med venstra flygeln drifva Svenskarne tillbaka. Han
angrep i flanken, men konungen lät i hast Rhengrcfven

och Baner med en del af andi'a liniens rytteri svänga

åt höger, hvarigenom de kommo i vinkel mot den öfriga

svenska hären samt bröst mot bröst mot de angripande. En
mördande strid uppstod, men svenska fotfolkets eld ur ryt-

tarhoparne orsakade bland Pappenheims soldater en för-

tärlig förödelse. Sju gånger förde han sina trupper till an-

fall, sju gånger blefvo de tillbakaslagna och utbredde sig
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i vild flykt. — iSamtidigt med Pappeuheims framryckande

hade Tilly sjelf störtat sig mot Bachsarne, hvilka redan

vid första anfallet togo till flykten "och flögo" — enligt

Tillys uttryck, — "'som agnar utefter taltet." Bland de

främst flvende var kurfursten sjelf. som icke vågade stanna

förr än två mil derifrån i Eulcnburg, der han "uppfriskade

sig med en mugg öl" och afbidade vidare underrättelser

från slagtältet.

.Sedan Sachsarne blifvit slagna ur taltet, hade Tilly med
förkrossande häftighet gjort ett anfall mot Svenskarnes

venstra flygel under Uustaf Horn. Men Horn gjorde ett

kraftigt motstånd, hvarunder han drog sig något tillbaka, for

att ej kringrännas af fiendens öfverlägsna styrka; detta var

det afgörande ögonblicket under slaget. I sporrsträck

hade Arnlicim ilat till (xustaf Adolf med underrättelsen

om Sachsarncs nederlag och flykt. Samtidigt bragte

Teuftel underrättelsen, att Tillys hela här vändt sig emot

Horn. Denne stred med fÖrtviflans mod, men med föga

utsigt till räddning, då Tilly, som eröfrat Bachsarnes ka-

noner, vände dessa jemte sina egna emot hans flygel och

kroaterna börjat en kringgående rörelse för att anfalla den

i sidan och i ryggen. Gustaf Adolf, som nu lyckligt förjagat

Pappenheim, lemnade högra flygeln åt Baner och ilade den

yenstra till undsättning. Detta var i yttersta stunden.

Ofverste Hall låg skjuten med nästat, hela sitt regemente

och de öfriga svigtade redan. Endast Callenbach med
de sina stod ännu qvar bakom de hårdast kämpande.

"För Guds skiiU, Callenbach,, hugg in I" utropade konungen,

raen i samma ögonblick störtade ('allenbach död till jor-

den. Teuff"cl beordrades att förstärka Horn. men i samma
stund stupade äfven han. Gustaf Adolf hastade sjelf till

andra linien och sände derifrån tvenne fotbrigader Skottar

samt Soop med vestgöta-ryttarue till Horns hjelp. Ur
djupet af deras leder, som nu öppnades mot fienden,

Ijungade kanonelden de angripande till mötes, och strax

derpå en så mördande muskötsalva, att de föllo till jorden

som gräs för lian. Men Tillys gamla härdade kämpar
voro icke så lätt besegrade. Striden rasade vildt, man
mot man. Allt insveptes så i moln af rök och dam, att

man knappt kunde urskilja vän eller fiende. Under tiden

hade Gustaf Adolf ilat tillbaka till högra flygeln, och då
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fienden icke syntes vilja förnya angreppet på denna sida,

ät konungen hela flygeln rycka framåt och beuiäktiga

Isig höjderna, der Tillys kanoner voro uppstälda. Dessa

eröfrades efter en kort strid och riktades mot de nedan-

för på slätten mot Horn kämpande Osterrikarne. Derpå

skyndade konungen med största delen af sin flygel ned

på slätten och töll flenden i sidan. Tillys nederlag blef

nu fullständigt; hans här, som aldrig förr förlorat en

drabbning, miste med hoppet om seger äfven modet

och upplöste sig i den vildaste flykt Sjelf gjorde den

gamle generalen allt, han bad, bönföU, gret, rasade, men
allt förgäfves. Ett försök af Pappenheim att med en del

af sin flygel återtaga det kejserliga artilleriet misslyckades

äfven. Likväl sökte Tillys walloner än i döden häfda

sin krigareära och göra segern tor Svenskarne dyrköpt.

Sårade, med afskjutna ben försökte många af dem att

resa sig upp och aflossa sina skott mot fienden. Andtligen

gjorde nattens inbrott ett slut på striden. De kejserlige hade

förlorat 6,300 man, Sachsarne 2,000, Svenskarne endast

700, men bland dem den utmärkte Teuff'el samt de tappra

öfverstarne Hall och Callenbach. Bland de kejserliga hade

failttygmästaren Schönburg oc;h hertigen af Holstein med
tiere utmärkta officerare stupat. Det var Gustaf Adolfs

öfverlägsna krigskonst, hufvudsakligen den vida större

hastigbeten i bruket af eldvapnen, samt truppernas bättre

rörelser, som här, i förening med mannamodet, vunnit

den lysande segern. Bland de tagna fångarne öfvergingo

de fleste i Gustaf Adolfs tienst, så att han sex dagai"

efter slaget hade förstärkt sin här med 5,000 man. Tillys

armé åter var så upprifven, att han knappt kunde samla

några hundra man, för att dermed betäcka sitt återtåg.

Men äfven härunder blef han illa tilltygad. En
ryttmästare i svenska hären, långe Fritz, hade på
hans flykt upphunnit honom och för att förmå honom
gifva sig fången, med pistolkolfven tilldelat honom flera

slag i hufvudet, på axeln och armen. Den sjutioårigc

mannen hade väl lyckats göra sig fri, men hufvudet,

skuldran och armen voro alldeles betäckta med blånader

och märken efter långe Fritz' pistolkolf Dessutom
hade han under slagtningen erhållit flera hugg och

blifvit lindrigt trättad af tre kulor. Först på tredje dagen
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efter niötet med Pappeuheim i Halber.stadt kom han
i tilllalle att stanna och skafta sig någon vård. I flere

dagar var han af slagen i hutvudct nära sanslös och

dertill af sorg och grämelse så nedtryckt, att han ej

visste någon utväg. Efter hand ankommo till honom
förstärkningar under Fugger och Altringer, hvarigenoin

han åter tick en tcmligen stark här, men hans forna be-

slutsamhet och sjelfförtröstan ville icke återvända. "Jag
ser," sade han, '"att lyckan är en qvinna, som liksom

andra sådana gynnar de unga och vänder de gamla
ryggen."

Ehuru så godt som hela Tyskland nu låg öppet iör

(jrustaf Adolf, fans det i hans segerfröjd en hofsamhet

som till och med hos hans fiender uppräckte beundran.

Dagen efter slaget återkom kurfursten af Sachsen att

lyckönska konungen till den vunna segern. I blygseln

öfver sin egen och sina truppers teghet började fursten

framstamma ursäkter, dem Gustaf Adolf på ett så vän-

ligt sätt afbröt, att denne utom sig af förtjusning bedy-

rade att han aldrig i verldeu skulle glömma hvarken
konungens räddande hjelp eller hans vänskapsfulla bemö-
tande. Han gaf tillika löfte om sin och sina vänners

roste till kejsarkronan, itall Gustaf Adolf skulle efter-

sträfva denna ära. Konungen log deråt och tackade.

Hela det protestantiska Europa jublade öfver den
afgörande stridens lyckliga utgång. I synnerhet täflade

de tyska prote.stanterne om att uttrycka sin tacksamhet
och sin beundran. Verser och skrifter till Gustaf Adolfs

förhärligande spriddes i tusental, bland hvilka en inne-

höll följande för den svenske konungen smickrande latin-

ska rim:

non infans Christianus,

non rex cerevisianus,

sed suecus nos liberavit,

qni hos tyrannos prostravit *).

Efter segern vid Breitenfeld voro för Gustaf Adolf
tvenne vägar öppna till södra Tyskland. Den ena gick

direkte till kejsarens arfiänder, der sjelfva hufvudstaden

') Icke barnet Kristian, icke ölkungeu, utan Svensken har be-

friat oss och nedlagt våra tvranuer.
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låg Öppen för segraren. Flera än en af den tidens

statsmän och härförare hade äfven väntat, att Gustaf
Adolf skulle för sitt följande segertåg välja denna väg,

och Oxenstierna sade, att han hellre i Wien än på något

afinat ställe velat lyckönska konungen till segern. Den
andra bar vesterut åt Franken och Schwaben, der de

rika katolska biskopsstiften stodo öppna för honom och

hans här. På goda, både militära och politiska skäl valde

Gustaf Adolf den senare vägen, och utgången rättfärdi-

gade detta hans val. Det var nämligen hos södra Tysk-
lands af katolikernas törtöljelser mest hemsökta prote-

stanter, som Sverige i svårighetcrne efter Gustaf Adolfs

död fann trogna och pålitliga bundsförvanter, och det

var dessa som, medan de mäktiga kurfurstarne af .Sach sen

och Brandenburg öfvcrgåfvo den protestantiska , saken,

stiftade ett j)rotcstantiskt torbund och "så afvändc faran

i det vigtigaste ögonblicket". — "Det var dessas glädje,

som efter slaget vid Leipzig gjorde Gustaf Adolfs väg
genom dessa trakter till ett triumftåg; det var deras tack-

samhet, som knöt förbundet öfver hans blodiga lik och

iclie skulle knutit det, om hans fanor aldrig svajat ibland

dem *)."

Den 17 sept., således tio dagar efter slaget vid Brei-

tenfcld, uppbröt Gustaf Adolf i spetsen för hela sin här,

stadd på marsch emot Franken Ei'furt eröfrades, hvar-

efter hären på tvenne afdelningar verkstälde det besvär-

liga tåget genom Thiiringens otillgängliga bergpass, och

sedan dessa voro Ij-ckligt passerade, välbehållen nedsteg

till Frankens rika och bördiga nejder; Königshofen, den

första fästning, som låg i Gustaf Adolfs väg, öfverlem-

nades, sedan ett af tornen blifvit nedskjutet, likaså

Schweinfurt, och inom medlet af oktober månad hade

äfven det stolta Wiirzburg med sin som ointaglig an-

sedda borg ined storm eröfrats. Härmed var nästan hela

Franken i Gustaf Adolfs händer. Dess ständer hyllade

honom till hertig af frankiska kretsen och Tilly, som
velat skynda till SViirzburgs undsättning, hade på bajerska

kurfurstens befallning återvändt för att skydda Bäjörn,

*) Geijerä tal vid jubelfesten i TJpsala till Gustaf Adolfs minne

d. 6 nov. 1832.
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emedan Maximilian befarade att Gustaf Adolf deråt

skulle vända sina vapen. Detta inträffade likväl icke:

konungen sände Horn till Bamberg' med 10,000 man,

men fortsatte sjelf sitt tåg veslerut. Emellerlid hade

Tillys annalkande, alldonstond hans styrka efter Horns

aftåg var betydligt öfverlägsen (lustaf Adolfs, försatt

konungen i den största oro och Tilly sjelf sägcs hafva

gråtit af harm, för det hans herre förbjudit honom att här

våga en åtgörande strid.

Gustaf Adolf med sin segrande här stod nu emel-

lertid i sjelfva hjertat af Tyskland. Allt ödmjukade sig

tör hans ovanliga lycka; hans framgångar voro nästan

sagolika; detta i förening med hans öppna och ridderliga

väsen, hans upphöjda och ädla tänkesätt, tillvann honom
här, midt i katolikernas land, månget hjerta, hvilket, må-

hända tvärtemot sin öfvcrtygelse om det syndiga deri,

icke kunde undgå att skänka den kätt(M-ske konungen sin

tillgifvenhet och beundran. -— Vid eröfringen af Wiirz-

burg, der underverk af tapperhet å svenska sidan ökade

segrens ära, hade en mängd af de belägrade stupat. En
timme efter det slottet var uppgifvet, inträdde konun-

gen sjelf på dan med fallna kämpar iifverströdda borg-

gärden. Bland liken lägo Mera munkai- dels beväpnade,

dels obeväpnade, men deras kinder visade en hos döda

ovanligt frisk tärg. Han förstod genast rätta förhållandet

och ropade leende: "stan upp, eder skall intet ondt ve-

derfaras!" hvarpå många af de förmenta liken sprungo

upp, gladt och tacksamt bugande sig för den räddande

fursten.

Bytet i Wiirzbiirg var så rikligt att, oaktadt en mängd
silfver och dyrbarheter, som stadsborna förvarat uti slotts-

kyrkan, återlemnades, soldaterne ändock erhöllo så mj^cket

penningar, att de med fylda hattkullar skiftade det klin-

gande myntet. För sin egen räkning behöll konungen
rnstkammaren, innehållande vapen för 7,(X)0 man till

fots och 4,(K)() till häst, IH större och 30 smärre kanoner-,

stallet med en mängd utsökta hästar, vinkällaren, samt
slutligen det rika biblioteket, som skänktes till Upsala

högskola. Ur kapellet togos bilderna af frälsaren och

jungfru Maria, gjutna af gediget guld, och de tolf apost-

larna af silfver. Hlottsbetälhafvaren Keller måste ut-
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visa erkebiskopens af Wiirzburg hemliga skattkam-
marhvalt', som djupt ned under slottetts källare var in-

hugget i sjeltVa berget, hvarpå slottet hvihide. Derifrån

uppburos de dolda sKatternc, men då ett skrin, innehål-

lande blanka dukater, bars ötVer borggården, lossnade

bottnen och hela det tunga innehållet ramlade ned öfver

stenarne. Soldaterna kastade sig ned lör att plocka och

lemnade tor syns skull några guldstj^ckcn åt konungen,
under det de ilesta gingo i deras egna fickor. Gustaf

Adolf skrattade och sade: "låt vara, gossar, — efter det

nu en gång har fallit i edra händer, så må ni också be-

hälla det." —
Tilly hade, så som nyss nämdes, sökt att undsätta

Wiirzburg, men kommit för sent till dess räddning. En
skärmytsling toi*etbll mellan honom och Grustaf Adolf vid

Uchsenfurt; men som han var förbjuden att inlåta sig i

någon åtgörande strid, vågade han ej i Svenskarnos åsyn
öfvergå Mainfloden och måste följaktligen vända om.

Efter detta var Gustaf Adolf obestrid t herre öfver hela

den frankiska kretsen; katolikerna fingo behålla fri reli-

gionsöfning, — "ty, sade konungen, "jag är kommen att be-

fria mina mednienmskor, icke att fålägga dem nya hand eller

tvinga deras Öfvertggelse/''

Medan Tilly gick i vinterqvarter, fortsatte svenska

konungen sitt tåg utefter Mainfloden, eröfrade utan

svärdslag erkebiskopens af Mainz stolta borg Aschaflen-

burg, öfverraskade Hanau och Oftenbach samt tågade

rakt mot Frankfurt. Då dess borgerskap undanbad sig

besöket, svarade Gustaf Adolf, "att de skulle skynda
sig att öppna portarna, ty han hade icke tid att

vänta". "Jag har," fortsatte han, "letat rätt på nyck-

larne till alla städer ända ifrån Östersjön hit, och det

skall nog gå på samma sätt med Frankfurt." Omedel-
bart derefter stod han med sin här utanför stadsmurarna.

Magistraten lemnade i häpenheten genast nycklarna, och

omgifven af furstar, höfdingar och krigsmän gjorde konun-

gen sitt högtidliga intåg. Hans middag anrättades på
slottet Braunfels i samma sal, der Tysklands kejsare

efter förrättad kröning plägade spisa. Redan samma
afton fortsatte han sitt tåg till Höchst, der landtgrefven

af Hessen tillförde Gustaf Adolf en torstärkning at 8,000
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man. Den 7 dec. gick han vid den lilla söder om Mainz
belägna staden Oppenhciiu ötVer KhcnHoden; här möttes

han, hvilkct han sjelf förtäljer såsom något anmärk-

ningsvänlt, at" Spaniorerna, hvilka sökte bestrida honom
öfvergängcn. Men de "gula" och "blå" gossarne dvetvo

^?paniens tappra skiner på flykten, och konungen fortsatte

sitt tåg till Mainz, som erötrades, hvarefter han förlade

sina trupper i vinterqvarter. »Sjelf tog han under tiden

sitt liögqvartcr och residens i de tyska kejsarnes urgamla

kröningsstad Frankfurt.

Gustaf Adolf stod nu på höjdpunkten af sin lycka.

Segrande hade hans vapen utbredt sig öfver hela norra

och vestra Tyskland. I en hast hade det obetydliga Sverige

tätt en afgiirande röst bland Europas stater, och dess

konung blifvit medelpunkten i de politiska förhållan-

dena i hela vår verldsdel. — Lysande var ock Gustaf

Adolfs uj)pträdande i den tyska kejsarstaden, lysande

den skara af vänner och beundrare, som onigaf ho-

nom. Man såg här utom hans egna ryktbara krigare

och vänner ej mindre än fem sjelfständiga tyska furstar,

flera tyska riksgrefvar och riksfriheri'ar, sändebud från

främmande hof, den lördrifne konung Fredrik af Böhmen
och slutligen Axel Oxenstierna, som ankommit frän

Preussen, samt Gustaf Adolfs gemål, droUninrj Maria

Eleonora från Sverige. Redan sommaren Idol hade hon

rest öfver till Pommern. Hertig Bogislaus ville med
baler och lustbarheter fira hennes ankomst; men hon af-

böjde denna artighet, endast längtande att tå se sin till-

bedde make. Slutligen, sedan Gustaf Adolf, efter eröf-

ringen af Mainz, gått i vinterqvarter, fick hon under be-

skydd af gamle Patrik Ruthwen och 1,200 ryttare an-

träda resan till Frankfurt. Konungen red till Hanau
henne till mötes. "K^u är ändtligen den store Gustaf

Adolf tången," utropade hon, då hon med sina armar
fick omsluta den älskade. Båda återvände till Frank-

furt, der flera dagar tillbragtes med nöjen och högtid-

ligheter och konungen kring sin sköna gemåls lockar

fäste ett blixtrande diadem af omätligt värde.

Lång var emellertid icke Gustaf Adolfs hvila i vin-

terqvarteret. Efter eröfringen af Ivreuznach med kring-

liggande borgar och städer, hvarigenora besittningen af
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Mainz var tryggad, återvände han till Franken för att

understödja Horn, som vid Bamberg blifvit slagen af

Tilly. Han förenade sig med Horn samt med tvcnne
andra af sina generaler, Johan Baner och "Wilhelm af

Wcimar. Med en krigsstyrka, som uppgick till 40XKX)
man vände han sig från Franken hotande mot Bajern.

På detta tåg kom han till den fria protestantiska riks-

staden Niirnberg, hvars innevånare suckande under kato-

likernas ok länge lörgäfves väntat efter befriaren. Med
oerhördt jubel blef Gustaf Adolf här mottagen. A stadens

vägnar framburos till honom som skänker tvenne dyr-

bura himmels- och jordglober af silfver betecknande ho-

nom som försvararen af jordens frihet och himmelens
ljus. Konungen tackade i ett rörande tal, som genast

ur minnet upptecknades och snart i hundratals afskrifter

lästes med förtjusning och hänförelse. Efter ett kort

uppehåll skj-ndade konungen att förfölja den tillbakatågandc

Tilly, som på grund af sin kurfurstes befallning skulle

bakom Donau och Lech skydda Bajern och derföre öfver

den förra floden upprifvit alla broar utom vid Donau-
wörtli, der han inlagt en stark besättning. Men alla

Tillys förvarsanstalter voro förgäfves. Efter två dagars

belägring var staden intagen, Donau öfvergicks och Gustaf

Adolf utbredde, likasom förut i Franken, sina segrande

vapen äfven i 8chwaben. Tillv hade, förstärkt af Maxi-

milian sjelf med nya trupper, intagit en väl for-

skansad ställning bakom Lech-floden. Tvärt emot sina

äldre generalers råd vågade Gustaf Adolf det farliga

företaget att midt i fiendens åsvn och midt emot den
mördande elden från hans kanoner öfvergå floden, ett

företag som blifvit bland de mest berömda från alla Gustaf

Adolfs fälttåg. Skickligt begagnande de fördelar, sjelfva

flodstranden på ett ställe erbjöd, lät han under det elden

från hans kanoner och från en hop itänd rå ved och

vattcndränkt halm insvepte platsen i ett ogenomträngligt

mörker, slå en brygga öfver floden. o(H> finska fotknektar

skyndade öfver och uppkastade en skans på motsatta

stranden. Fienden fördubblade sin kanoneld, men Sven-

skarne sköto både fortare och säkrare, hvilket afgjorde

striden till deras fordel. För elden från ett på en

framskjutande udde af venstra stranden plantcradt bat-
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teri om 70 kanoner veko Bäjrame ovilkorligt undan.

Tilly tog- sjelf fanan i hand och störtade i spetsen för

sina gamla walloner ned till stranden för att hindra Sven-
skarnes framträngande. Men skyddade al elden från

sina kanoner, hade Svenskarne till större delen kommit
öfvcr floden, och då Tilly gjorde ett sista försök att kasta

dem tillbaka, sårades han i knäet af en falkonetkula och

störtade till jorden. Derraed var striden slutad. Villrådig

om hvad han borde göra, lemnade kurfursten sitt be-

lastade läger, om hvilket (justat Adolf sade, att han icke

skulle öfvergifvit det, om en kanonkula borttagit hans

skägg och halfva hans haka.

Den döende Tilly fördes till Ingolstadt, der han den
20:de april 1H32 slutade sin ärorika lefnad. Sjelf hade
kurfursten med sina förnämsta tnipper sökt en tillHykt

inom nyssnämda fästnings fasta murar, men hela Bajern

låg (ippet för Gustaf Adolf och hans här. Han genom-
tågade Augsburg, den protestantiska bekännelsens födel-

sestad, hvarest de evangeliska kyrkorna åter öpp-

nades för gudstjenst samma dag som konungen, åtföljd

af tierc tyska furstar och sina förnämsta generaler, der

höll sitt högtidliga intåg. Staden hyllade Gustaf Adolf

såsom sin herre, och tåget fortsattes vidare förbi Ingol-

stadt genom Landshut till bajerske kurfurstens egen huf-

vudstad Miinchen. Här, liksom öfver allt der han fram-

tågade, gjorde konungens personlighet och väl disciplinerade

armé det gynsammaste intryck: "ingenting"— säger en

bajersk häfdatecknare —" kan förliknas med den stränga

tukt och ordning, i hvilken han höll det ej talrika manskap,
som fick inkomma i staden; oförliknelig var den öppna
glada vänlighet och otvungna nedlåtenhet, som han visade

i umgänge och tal med invånarne; med vördnad åhörde

han gudstjensten i de katolska kyrkorna, uppförde sig

öfver allt som hade han varit hemma midt ibland de

sina, hörde gerna sinnrika, om också bitande svar, hvilka

han med vänligt skämt upptog; han hade sitt nöje af

att till fots gå i trängReln af folk och barn, ibland hvilka

han ofta utkastade penningar."

Staden måste dock betala en ganska dryg brand-

skatt. Gustaf Adolf hade fordrat 4t)(3,(XHJ rdr, men efter-

skänkte af fri vilja en fjcrdedel. Vfven de öfriga
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bajerska städerne niåistc betala skatt, men intet onda hus
blcf plundradt, ingen enda till sin person förolämpad.

Betecknande tor den bitterhet, hvarmed striden mellan

protestanter och katoliker tordes, är att just de tyshi fur-

starne som voro i Gustaf Adolfs följe, bland dem Fre-

drik af Böhmen, påyrkarle, det man till hämnd tor Mag-
deburgs förstöring- skulle plundra Mimchen. Gustaf Adolf

satte sig deremot. Endast tyghusets innehåll tog han
såsom sin tillhörighet. Under golfvet i detsamma upp-

gräfdes etthundrafyrtio kanoner, och i en af dessa funnos

30,aX) blanka duliater.

Midt under dessa Gustaf Adolfs förvånande fram-

gångar uppsteg åter ett hotande moln. Efter den gamle
Tillys död utan fältherre och snart sagdt utan krigshär,

hade kejsaren i sin ytterliga nöd måst ödmjuka sig för

en förut af honom förödmjukad tjenare. Den ende, som
med någon utsigt till framgång kunde åtaga sig att åter-

upprätta den österrikiska maktens ställning i Tyskland,

var den två år förut på riksdagen i Regensburg afsatte

Wallcnstein. Efter att tvenne"gånger ha lemnat ett be-

stämdt afslag på kejsarens begäran lät han törmå sig

att värfva en här, utan att likväl vilja åtaga sig befälet

öfver densamma. Genast samlade sig under de nya, fa-

norna de flesta af hans forna generaler: Gallas, Monte-
cuculi, Tiefenbach, Holk, Piccolomini, Terzky, Isolani,

m. fl. Inom kort var den nya hären uppsatt, men ännu sak-

nades öfverbefälhafvare. Slutligen och på vilkor, som gjorde

honom i Tyskland och österrikiska husets egna arfländer

mäktigare än kejsaren sjelf, lät Wallenstein tormå sig

att öfvertaga befälet öfver den nyvärfvade hären. 8edan
denna fråga var åtgjord, och Wallcnstein erhållit löfte

att såsom belöning bekomma ett af kejsarens egna arf-

länder, uppbröt han, utdref ur Böhmen Sachsarna, som
alltsedan slaget vid Breitenfeld. der farit fram i de vil-

daste utsväfningar men i öfrigt föga uträttat, förenade

sig med kurfursten af Bajern och tågade mot Jsiirnberg.

—

Gustaf Adolf hade frän Miinchen begifvit sig tillbaka

till 8ch^vaben, för att kufva der utbrytande oroligheter,

då han fick underrättelse om Watlensteins antag. Sam-
tidigt ankommo från borgerskapct i Niirnberg bud med
böner om hjelp. Konungen hastade dit så fort han för-
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mådd e ; kort eftei' honom anlände Wallenstein och lade

sij^ invid staden i ett betästadt läger. Wallensteins här

uppgick till G0,000 man, Gustaf Adolfs styrka utgjorde

ii 1 1 en början blott 18,000, men efter föreningen med
Oxenstierna, som blifvit tillkallad från Rhentrakterna,

der han etter eröfringen af Franken blifvit satt till

styresman, samt Baner och hertigarne af Weimar, ökades

Svenskarnes krigsstyrka till 46,000 man. Gustaf Adolf

och Svenskarne voro vid denna tidpunkt herrar öfver

Pommern, Mecklenburg, Brandenburg, Sachsen, Franken,

Schwaben, delar af Bajern samt Thtiringen, Pfalz, El-

sass och öfra Rhenlandet. Deras vapen hade inträngt

inom de kejserliga arfländernas gränser å ena sidan i

Tyrolen, å den andra i Schlesien, och floderna Öder,

Elbe, Weser, öfra Rhen och öfra Donau med sina breda

flodbäddar och mäktiga tillflöden vattnade endast ländei',

eröfrade af Gustaf Adolfs svärd. Den gamla kejsarstaden

Augsburg hade sorä sin herre erkänt Sveriges konung
och de förmodade planerna på inrättandet af ett prote-

stantiskt kejsardöme, möjligen med Augsburg till hufvud-

stad, började mer och mer taga de europeiska statsmän-

nens uppmärksamhet i anspråk. Det var nu för Gu-
staf Adolt en sak af yttersta vigt, att kunna behålla

Niirnberg, så mycket mer som denna plats just utgjorde

föreningspunkten mellan hären i Schwaben och hans öf-

riga vidt kringspridda trupper.

Det läger Wallenstein inrättat åt sig på bergshöj

-

derne ofvanför K^iirnberg var ointagligt. Förgäfves sökte

Gustaf Adolf föruiå honom till en strid på öppna fältet;

"min armé," sade Wallenstein, "är ny; skulle den iifvcr-

vinuas i ett fältslag, äro Tyskland och Italien i tara;

jag vill visa konungen af Sverige ett nytt sätt att tura

krig." Att detta krigssätt icke var för Gustaf Adolf

någon nyhet hade denne sjelf visat både vid Schwedt
och vid Werben, der han inom sina starka förskansnin-

gar trotsat de kejserliges hela makt. Under denna tid

af nödtvången overksamhet uppträdde en ny fiendtlig

makt och framkallade nya händelser. Smittosamma sjuk-

domar begynte rasa så väl i båda lägren som i staden

Niirnberg, der öfver ^0,000 menniskor föllo oöer för pest

oeh huiigersuud. Tillika lossnade till följd af nödens
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härjningar den stränga krigstuktens band, som samman-
iiållit Gustaf Adolls härar-, i ljungande tal bestraffade han

Tyskarne, som blodtörstigt, grymt och hänsynslöst Iram-

tbro i sitt eget land. Hans mcnniskovänliga hjerta upj)-

rördes at de skändligheter han med bästa vilja ej kund*-

afhjelpa, och han beslöt göra ett slut på eländet. I tio

timmar stormade han mot Wallensteins läger — men
förgätVes. Oxenstierna och Kniephausen lemnades till

Niirnbergs torsvar, och el'ter nio veckors förlopp bröt

han upp från denna stad, innan kort efterföljd af Wal-
lenstein, som ryckte mot 8achsen.

Gustaf Adolf delade nu sina trupper. Hertig Bern-

hard af AVeimar (parlemnades med 8,00() man att

beskydda Franken, under det konungen sjelf mvA den

öfriga hären drog sig ned åt Bajern, för att draga kriget

till detta rika land och fullborda dess eröfring. För-

gäfves sökte både kurfursten af Bajern och kejsaren för-

må Wallenstein att tåga till Bajerns försvar. Kurfursten

fick åtnöja sig med att med dold förtrytelse skynda dit

ensam, medan Wallenstein, häijande och brännande, före-

gången af kroaterne och Holks trupper, inryckte i Jvur-

sachsen, hvars städer med bäfvan öppnade sina portar tlir

den förtarliga fienden. Johan Georg, hvars egna trupper

befunno sig förenade med Svenskarne långt in i 8chle-

sien, skickade bud på bud till Gustaf Adolf med böner

om hjelp.

Med anledning derafåtervände konungen från Bajern,

der han börjat belägra Tngolstadt och förenade sig i Er-

furt på nytt med hertig Bernhard. 8edan han tagit ett

sista farväl af sin drottning, som han under skydd af

pålitliga trupper ^varlemnade i Erfurt, ilade han mot sitt

slutliga mål, den blodiga striden på Liitzens slagfält.

Den 12 sept. hade Wallenstein med sin här, stadd

på tåg ifrån Niirnberg, gått öfver K,egnitz, en biflod till

Mainfloden. Sedan han skilt sig vid kurfursten Maxi-

milians här, som han beledsagade till Bamberg, vände

han sig mot nordvest och angrep fästningen Schwein-

furt. som likväl med hertig Bernhards hjelp tiUbakaslog

hans anfall. Det mod och sinne.snäryaro hertig Bern-

hard här utvecklade räddade Gustaf Adolf och hans här,

samt korsade Wallensteins plan att bemäktiga sig passen
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till Thiiringerskogen. Om denna plan hunnit utföras,

hade törsta steget varit taget, för att atstänga Gustaf

Adolf från Östersjön, hvarefter han ofelbart skulle gått

sin undergång till mötes. Hertig Bernhard förekom dock

Wallenstein vid försvaret af Thiiringerpassen, hvarföre

den senare valde en annan väg och inföll med sina

skaror i Sachsen.

Från framgänganie i Bajern, der landets starkaste fäst-

ning Ingolstadt just var på väg att öfverlemna sig i hans

händer, skyndade, som ofvan nämndt, Gustaf Adolf det be-

hyckta Sachsen till hjelp och kom genom ilmarscher i rattan

tid, för att hindra sina fienders alltför hastiga framgång. På
tåget genom Franken in i Thviringen hade Axel Oxen-
stierna varit konungen följaktig ända till Arnstadt, der

de båda vännerna sade hvarandra sitt sista farväl. Oxen-
stierna begaf sig tillbaka till Frankfurt, af konungen ut-

niimnd till hans legat eller fullmäktig och styresman öfver

hela frankiska, schwabiska, neder- och öfverrhenska kret-

sarne; Gustaf Adolf åter hastade, efter erhållen under-

rättelse, att Pappenheim skilt sig från Wallenstein och

med 12,000 man tågat åt Halle, öfver Niirnberg, ryckte

den 5 nov. rakt mot Llitzen för att, begagnande Pap-

penheims frånvaro, angripa den oföi^beredda fienden och

upprifva hans här.

()fver allt i Sachsen blef Gustaf Adolf helsad som
räddare och mottagen med de innerligaste uttryck af

befolkningens vördnad och kärlek. Han mottog dessa

tacksamhetsbetygelser med sin vanliga mildhet och öppna

hjertlighet, likväl inom sig sjelf med dystra aningar

och farhågor. "Ack," sade han, "måhända skall Gud
snart nog straffa både dessa menniskors afgudiska dår-

skap och mig, som är föremålet deriur, och visa, att

äfveu jag är en svag och dödlig menniska."

Hade Gustaf Adolf, såsom hans afsigt var, kunnat

genast vid sin ankomst till Liitzen den f) november an-

gripa Wallenstein, är det troligt, att dennes här hade

blifvit nedgjord. Men dels var vägen till Liit/.en längre

än det uppgifvits, dels gick den öfver åkerfält, som af

det ymniga hö.sti-egnet voro alldeles uppblötta, så att både

hästar och fotfolk hade svårt att framkomma, och slut-

ligen gjorde dimmorna samt det hastigt inbrytande mörk-
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ret, att anfallet måste uppskjutas till följande dag. Undei-

tiden hade Wallenstein hunnit förstärka siu ställning.

Hans styrka utgjorde sannolikt något ötVer 20,000 man,
Gustaf Adolfs åter vid pass 18,000. Dessutom var för

delen så till vida på den förres sida, att han tick mot-
taga fienden inom sina förskansningar, dä Svenskarne på
öppna fältet måste göra angreppet, utan skydd blottstälda

för fiendens eld. — Der stora landsvägen österut mot
Leipzig framgår öfver slätten vid Liitzen, hade Wallen-
stein uppstält sin här. De djupa dikena på båda sidor

om vägen voro fördjupade till grafvar, fylda med muske-
terare, den ur dessa grafvar uppkastade jorden begag-

nades till bröstvärn, och bakom dessa stäldes karabinierer.

sä att Övenskarne genast vid sitt anfall möttes af en tre-

dubbel eld. Ett stycke der bakom uppstäldes den egent-

liga hären, rytteriet på flyglarne, fotfolket i midten, för-

deladt i fyra stora fyrkanter, understödda af den tappre

Piccolominis ryttare. På venstra liygeln skulle Pappen-

heira rycka in. Tjugoen grofva kanoner betäckte slag-

ordningen, nämligen sju framfor midten ocli fjorton som,

från några väderqvarnar framför högra flygeln, med sin

eld kunde i sned riktning bestryka hela slagfältet.

Gustaf Adolf hade, enligt gifna order väntat att

hertig Georg af Liineburg skulle töre slagets början för-

stärka hans här, men denne uteblef, likasom kurfursten

af Sachsen, ehuru striden gälde dennes land. — Trupp-



SLAOKT TIT» LVTZRK. 217

styrkan på vcnstra sidan ovdnailos efr.or samma grnndor

som tomt vid Ereitonteld. På högra flygeln stod i

första linien svenska rytteriet, ytterst .Stålhandske med
finnarne, dernäst Soop med vestgötarnc, 8ack med söder-

raanlänning-arne, dereftcr upplänningar och östgötar och

närmast midten Fredrik Htenbock med smålänningarne.

Midten utgjordes af fotfolk, svenska, gula och gröna bri-

gaderna. Venstra flygeln bestod af tyskt rytteri och

andra linien nästan uteslutande af tyska trupper. I första

linien fördes befälet på högra flygeln af konungen sjelf,

i midten af Nils Brahe och på venstra flygeln af hertig

Bernhard af Weiniar. Andra linien anfördes af Knicp-

hausen. Framför slagordningen uppstäldes artilleriet, nt-

giirande femton större och fyrtiotem smärre kanoner.

(Jenom dimmorna under den tidiga morgonen hördes från

svenska hären psalmsången och morgonbönen, som af-

slöts med Luthers psalm : "Vår Gud är oss en väldig

borg." Då den täta dimman fördröjde striden, upptog

konungen en ny psalm, den han sjelf nyligen författat,

n:o 378 i vår svenska psalmbok: "Förfäras ej, du lilla

hop", jemte ett par andra andeliga sånger. Dereftcr

talade; lian särskildt till Svenskarne och särskildt till Ty-

skarne: "Mina redliga bröder och kamrater," — yttrade

han till de senare — "vid edert kristliga samvete och eder

egen ära beder och förmanar jag eder, gören nu eder

.skyldighet, såsom I ofta med mig gjort den förr, och isyn-

nerhet fiir ett år sedan ej långt Irån denna plats. Dä
slogen 1 den gamle Tilly och hans här, och hoppas

jag, att denna flenden ej skall slippa för bättre köp. (jrån

iviskt på! 1 skolen ej blott strida under mig, utan med
mig och jemte mig. Sjelf skall jag föregå eder och här

våga lif och blod. Följen I mig, så fortröstar jag till

Gud, att I vinnen en seger, som skall komma både eder

och cdra efterkommande till godo. Hvarom ej, så är det

slut med eder religion, eder frihet, eder timliga och

eviga välfärd." — Efter talet, som af både Svenskar och

Tyskar cmottogs med vapenbrak och glädjerop, höjde

konungen blicken mot himlen och utropade: "så vilja vi

nu deran i Guds namn! Jesu, Jesu, Jesu, låt oss i dag
strida till ditt heliga namns ära!' härmed svängde han

värjan öfver sitt linfvud och kommenderade "framåt!"

Svfinsl' historia. TI. 10
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.Striden öppnades af de tre främsta svenska infan-

teribrigaderna i centern, den svenska, den gula och den
gröna under grefve Nils Brahes befäl. Anfallet var så

häftigt, att de tre brigaderna, oaktadt fiendens musköt-
eld från grafvarne, trängde öfver dessa och intogo det

fiendth'ga batteriet på andra sidan, tillbakakastadetvenne

af fiendens väldiga fyrkanter och höllo på att öfverväl-

diga den tredje, då de, angripne af fiendens reserv och

kavalleri måste vika, förlorade batteriet och kastades

tillbaka öfver landsvägen. Svenska kavalleriet, som nå-

got studsat vid grafvarne, hade törst senare hunnit öfver.

På uppmaning af konungen, som sjelf bland de främste

trängde framåt, hade Stålhandske med finnarne ka.stat

sig emot kroaterna. "Grip an de der svarta bussarne,"

hade konungen sagt, "de komma att göra oss ondt."

Men just som anfallet började, kommo underrättelser, att in-

fanteribrigaderne måst vika. För att understödja dem,
satte sig Gustaf Adolf ögonblickligen i spetsen för små-
ländska ryttarne ; men som dimman tilltagit och konungen
var närsynt, blef han skild- från truppen och råkade in

bland de Hendtliga kyrassiererne. En pistol kula kros-

sade hans venstra arm, så att blodet började strömma
och benpipan stack ut genom kläderna. "Konungen blö-

der!" ropade soldaterne. "Det är ingenting, mina barn,"

s\'^arade han med tillkämpadt lugn - "raskt framåt!'*

Men snart , utmattad af smärta och blodsförlust bad han
hertigen af Lauenburg, som red vid hans sida, föra ho-

nom ur striden. De veko för detta ändamål något åt

sidan, men hade blott hunnit några steg, då konungen
träffades af ett nytt skott i ryggen. I detsamma blef

hans häst skjuten i halsen, så att han stegrade sig.

Konungen sjönk nu ned ur sadeln, uppmanande hertigen

att rädda sig sjelf: "för min del," sade han, "har

jag fått så mycket jag behöfver." Han släpades några

famnar i stigbyglarne, men lossnade och blef liggande.

Af hans sällskap voro de fieste redan nedhuggna, blott

den unge pågen Leubellingen återstod, hvilken, ehuru

sjelf sårad, erbjöd konungen sin häst och sökte l3'"fta upp
honom derpå, då några fiendtliga ryttare, som åsågo

upptriidet, ilade fram och frågade hvem den särade var:

konungen gaf sig sjelt tillkänna och fick så dödsskottet
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genom hufvudet. Hans sårade häst, di\ypande af blod

och utan ryttare ilande genom lederne, blef för svenska

hären den förste budbäraren om konungens död. Hertig

Bernhard af AYcimar som, på grund af konungens an-

ordning, näst honom skulle föra befälet, lemnade sin fly-

gel åt Nils Brahe samt öfvertog sjelf högra flygeln ocli

öfvcrbefälet. Med begagnande af det djupa intryck, som

underrättelsen om den älskade konungens död väckte

bland trupperna, uppmanade han dem att från fienden åter-

eröfra hans lik och torde de svigtande lederne till nya

anfall. Batteriet framiör fiendens center blef på nytt er-

öfradt, det fiendtliga kavalleriet på högra flygeln ka-

stades öfver ända, och hela den wallensteinska hären var

redo att upplösa sig i vildaste flykt, då ropet: "Pappen-

hcim är här!" åter samlade de flyende skarorna till en

ny förtviflad strid. Än en gång återtogs af de kej-

serlige batteriet vid landsvägen ; ^'de gula och blå gos-

sarne," kämpade som lejon utan att vika ett steg till-

baka, och föUo hvar på sin plats i samma ordning som

de i striden intagit.

Åter vexlade stridens skiften. Pappeulieim, af en

falkonetkula träffad i ena höften, störtade döende till

jorden. Innan han afled, fick han veta att Gustaf Adolf,

som han sökt i striden, icke mera fans bland de lefvan-

des antal. "Nu dör jag nöjd, "voro den tap]>re kriga-

rens sista ord. Men då Gustaf Adolfs död hos Svenskarne

uppkallade hämndens och förtviflans mod, hade deremot

Pappenheims fall på de kejserlige samma verkan som

ett bedöfvande åskslag. Rytteriet på venstra flygeln, der

Pappenheim stridt, tog först till flykten och stannade icke

torr än i Leipzig. Emellertid hade efter de gula och blå

regementenas fall, de svenska och gröna brigaderne dragit

sig tillbaka. Många hade stupat och stora luckor tolj-

aktligen uppstått i lederne. Men nu vid stridens slut

inemot skymningens inbrott framryckte Kniephausen med
andra linien och fylde med sina friska trupper de många
luckorna i den första, hvarigenom ny slagordning bildades.

Den sista striden var kort, men hårdnackad. Man såg

uttröttade soldater, som kämpat hela dagen, falla i hvar-

andras armar med utropet: "kamrat, än en gång skola

vi åstad," och med löftet att segra eller dö. För tredje
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gången ryckte Rvenskarnc öfvcr gr.afvarno, för tredje

g-ången återtogo de det fiendtliga batteriet och öfverända-

kastade de kejserliges fyrkanter; och så vans genom
detta sista anfall segern vid Liitzen, en dyrköpt seger, ty

den hade kostat Svenskarne deras konungs lit'.

På Liitzens slagfält återfans strax efter stridens slut

under högar af lik konungens liflösa kropp utplundrad,
" sön(lertram])ad, höljd af Wod och sår och med ansigtet

mot marken. De, som återfunno den, voro Pinnarne under

Stålhandske. Natten mellan den 6 och 7 nov. fördes

liket till byn Meu-
chen bakom sven-

«§* ska slagordnin-

gen, och dagen
cler])å i en enkel

af byns skolmä-

stare, som tillika

var snickare, för-

färdigad kista till

Weissenfcls. En
konungens rid-

kuekt, som blif-

vit sårad vid hans

sida, hade qvar-

stannat i Meu-
chen, tills såren

läktes, hvarefter

han med biträde

f.'i af tretton bönder

frän samma by

l»å det ställe, der

konungen fallit,

reste en stor sten,

sedermera kallad

Sehiuedenstein ; rät-

ta platsen, der

konungen dog, ligger dock fyrtio steg derifrän ))å en åker-

ren; stället skuggades dä af ett akacieträd. — I Weisseufels

blef det kungliga liket balsameradt, hvarefter det fördes

under betäckning af 400 smålandsryttare till Wittenberg

och derifrån till Wolgast.

i^(i^^

36. Sclnveilenstein.
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22. Gustaf Adolfs personlighet och karakter.

8omniarun KJoo öfvertbrdes Griistaf Adolfs jor-

diska qvarletVor af riksamiralen Gyllenhjelm på flottan

till Ts^yköping, der de torblefvo till den högtidliga lik-

begäug-elsen i Stockholm d. 22 juni 1634, dä de emot-^

togos af den graf i Riddarholmskyrkan, som konun-

gen sjelf i lifstiden åt sig torordnat. Gustaf Adolfs död blef

en sorgepost ej blott för det aflägsna Sverige, utan när-

mast för den svenska hären och det protestantiska Tysk-

land, under det kejsaren, i trots af nederlaget, lat sjunga

Te deum öfver sin store motståndares fall. Vid sin död

var konungen ännu ej fullt trettioåtta år gammal.

Gustaf Adolf var något öfver tre alnar lång och blef

med åren ej obetydligt fet, så att endast starka hästar tor-

mådde bära honom och under drabbningen fick han

ofta sadla en annan gångare. Han var detta oaktadt

väl växt, vig och rörlig samt botade sig en gång för

frossan genom fäktning. För det guldgula håret, jemte

pipskägg och knäfvelbårar af samma färg, kallades han

af sina tyska trosförvandter guldkomimjen från Sverige. —
Hans stora blå ögon uttryckte den varma och lifliga själ,

som lefde och arbetade inom honom; ur hans blick

talade ett skarpt förstånd; hans hjerta klappade för

sanning och rätt, för fosterlandets och mensklighetens

väl; i den värdiga hållningen och de ädla dragen såg

man en konung, men saknade hos honom helt och hållet

den stolthet, den stela tillbakadragenhet, som ej sällan är

höghetens skyddsvärn: lika gerna som med sin närmaste

omgifning talade han med den ringaste af sina undersåter-,

vänlig och tillgänglig mot alla, förstod han att på ett

honom eget sätt förena den uppriktigaste förtrolighet med
konungsligt majestät.

Det mest framstående draget i (nistaf Adolfs karakter
• var en sann och lefvande gudsfruktan. "Konung Gustaf

Adolf," vitnar om honom en samtida häfdatecknare, "är

en herre, den der börjar alla sina företag med bön och

derföre slutar dem med tacksägelse." Sjelf säger han:

"jag söker att genom Guds ords begrundande stärka mig
mot onda lockelser. En person på min plats är ingen
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annan än Gud tor .sina gärningar ansvarig; ?«^m/m«^ </e;M/i«

HJelfständifihet inleder i många frestelser, mot hvilka vi aldrifj

kunna liUräckligt vara 2>a var valt." I sanning, en djup

kännedom af menniskolijertal!

Sjelf medveten af mensklig bristfällighet, var han

snart färdig att tVirlåta. Hemligt hat eller ovilja

inrymdes aldrig i hans själ. Vasarnes gemensamma
fel, en uppbrusande häftighet, vidlådde i ungdomen
äfven Gustaf Adolf. Men han erkände villigt och

öppet denna sin svaghet och sökte, såvidt han kunde,

att godtgöra hvad han dermed kunde hafva brutit. En
skotsk öfverste i Gustaf Adolfs tjenst, Seaton, hade

vid en mönstring tor något fel ådragit sig en förebråelse.

Han sökte ursäkta och försvara sig, hvilket föranledde

en ordvexling, som slutade dermed, att konungen i hastig-

heten inför hela fronten tilldelade honom en örfil. »Seaton

begärde genast sitt afsked och skyndade öfver danska

gränsen. Men Gustaf Adolt ångrade sin häftighet

och hastade efter. Hunnen öfver gränsen träiTade han

Seaton. "Herr öfverste," utropade han, "jag har både

förolämpat och tororättat eder. Det' gör mig ondt, ty

jag anser er för en hederlig man, och jag kommer derföre

att gifva eder upprättelse. Här utom Sveriges gränser

äro Gustaf Adolf och Seaton lika goda. Se här två

pistoler eller två värjor, hämna eder, om ni kan."

Seaton kastade sig till Gustaf Adolfs fötter och bad

"att få lefva och dö i konungens tjenst." Konungen
omfamnade honom, och båda återvände till lägret, der

konungen i tleres närvaro omtalade den upprättelse,

Seaton hade erhållit.

Sådana drag af högsinthet kunde ej undgå att draga

till konungen hans landsmäns hjertan; — "jagkansofva

i knäet på hvilken som helst af mina undersåter," sade

han sjelf. Den kärlek han tillvann sig af sitt folk, ledde

han tillbaka till fosterlandets väl. Sjelf den förste i

mödor och faror, i försakelser och uppoffringar, i out-

tröttligt arbete for fosterlandets sak, väntade han det-

samma af andra. En af hans generaler, som klagade

öfver svårigheterna att bedrifva ett belä jringsarbete, till-

rättavisades med de orden: "jorden är alltid frusen för

lata svin." Med afseende på embetsmännen var Gustaf
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Adnlt' sin stränge faders son, och af sina tjenare foi"-

drade han mycket. Den enda handling- af orättvisa

eller hårdhet, som man tillvitat honnm, rörde just

ett sådant fall. Xanimariunkarcn Erik Råiamb hade vid

en aftonmåltid som konungen gaf tor några tyska furstar

i Höchst i nov. lliol, undandragit sig att betjeua konungen

och hans gäster vid bordet. Gustaf Adolf befalde att

ynglingen skulle hemskickas och dömas, oj^li då han

rymde, blef hans fader, som var president i Abo hofrätt,

afsatt från sin befattning och förlustig sina forläningar,

"emedan han sin son ej bättre upptuktat."

Det hör till sällsyntheterna i historien att bredvid

en sådan konung som Gustaf Adolf finna en sådan mi-

nister som Axel Oxenstierna. Af Karl IX utsedd till

en af Gustaf Adolfs tormyndare och vid 26 års ålder

utnämnd till riksråd, hade han enligt tidens fordran på
unga adelsmän för statens tjenst bildat sig genom vid-

sträckta resor i främmande land. Härmed förenade han

liksom hans konungslige vän en grundlig lärdom, sär-

skildt i teologiska ämnen. Alan kan säga, att Gustaf

Adolf och Axel Oxenstierna stodo på höjden af sin tids

bildning. Gustaf Adolf var ock en af sin tids förste

vältalare, så att man sade om honom att han crfvervunnit

lika många med tungan som med svärdet. 1 behand-

lingen af vårt kraftiga och sköna språk var han en mä-

stare; men äfven Oxenstierna var vältalare, ehuru hans

talareförmåga måhända lämpade sig bättre för latinska

tungomålet än för svenskan.

Sjelf upptagen af oupphörliga krig behöfde Gustaf

Adolf en sådan man som Oxenstierna för utförandet af

sina planer, och hvad skulle väl blif vit af hjeltekonungens

sista verk, tyska kriget och protestanternes befrielse, om
det ej upptagits af den man som betraktade sin konungs

vilja såsom ett heligt arf, som han för hvad pris som
helst måste bringa till ett lyckligt slut. Såsom en

medlare trädde alltid Oxenstierna mellan konungen och

sitt stånd, då det gälde uppoftVingar för taderneslandet.

"Om I," säger han lill sina modbi-öder af adeln, "i stället

för att grubbla och gräla i småsaker, med vilja och kraft

fatten kongl. majestät under armarne, då hafven I först

och främst visat för hvar man, att det allmänna bästa
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är eder högsta lag, edert förnämsta privilegium; och

dernäst skolen I med Guds hjelp genom denna uppoöVing

lorskafla laderneslandct ett snart och godt slut på kriget,

så att vi sjelfve och Sveriges ölrige innebyggare iindt-

ligen en gång i trid och lugn lä sitta med maka och

barn under våra ekar och lindar, liksom fordom Israels

barn under sina fikonaträd." Det fredens lugn, som af

Oxenstierna här så lockande skildras, fick han likväl

aldrig njuta. Det är betecknande för denna mans ka-

rakter, att, ehuru han efter trenne utståndna krig ansåg

att fosterlandet ej borde utsättas for ett tjerde och fram-

för allt hyste farhågor för den fruktansvärda kampen
mot Tysklands mäktige kejsare, — det likväl var han

som, sedan kriget utbrutit, för den stora sakens skull

uppoHVade sin enskilda mening, nitiskt, troget och oför-

trutet understödde .sin konung i hans stora toreta.u'

för mensklighetens väl och efter (iustaf Adolfs för-

tidiga, död förde det till ett lyckligt slut. Oaktadt sina

olikheter bildade Gustaf Adolfs och Oxenstiernas karak-

terer ett fullkomligt helt. Gustaf Adolf var eldig och

häftig, Oxenstierna lugn och betänksam. Båda tje-

nade sålunda genom siua motsatta egenskaper hvarandra.

"Om ej min hetta uppvärmde eder köld," yttrar Gustaf

Adolf en gång, "skulle Ni förfrysa", hvarpå Oxenstierna

svarade: "om ej min köld afkylde ers majestäts hetta,

skulle ers majestät brinna opp*'.

Med denna manliga beslutsamhet, som aldrig ryggade

tillbaka för svårigheterna i ett företag, såvida det betans

för fäderneslandet nyttigt och gagneligt, förenade Oxen-

stierna en Ibr den tiden ovanlig kännedom om såväl 8verige.s

inre behof och torhållanden som om andra länder och hvad

i deras inrättningar kunde vara för Sverige nyttigt och til-

lämpligt. Särskildt bör anmärkas, att i dessa tider, då för

en statsman pä Oxenstiernas plats och med hans omfattande

verksamhet frestelserna till egecraytta och vinningsly.stnad

voro svåi"a och oupphörligt återkommande, den store man-

nen likväl med sin karakters renhet och kraft motstod

dem alla. "Han har," säger en af våra häfdatecknare

för den tiden, "gått obesmittad framåt på den slippriga

banan, midt igenom den invecklade väfnaden af ränker,
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och hans gestalt framstår hög och ren, om man jorator

honom med samtida statsmän*)."

8in ungdoms första kärlek hade Gustaf Adolf

egnat en svensk jungfru som, åt hans moders vård

öfverlemnad, med honom uppvuxit på Stockholms slott.

Det var den sköna Ebba Brahe, dotter af riksdrotsen

grefve Magnus Brahe, som efter sin moders tidiga

död, blifvit upptagen till den stränga drottning Kristinas

fosterdotter. Men drottningen hade märkt de ungas
böjelse tor hvarandra och, åberopande torra tiders vit-

nesbörd, varnade hon sin son för en förbindelse, som skulle

stegra den redan förut nog stolta svenska adelns anspråk.

Gustaf Adolf gaf efter, offrande tor sitt rikes bästa

sitt hjertas käraste drömmar, dem han mången gäng
klädt i toner och säng. Ebba Brahe bortgiftes med
hjelten från ryska kriget, sedermera riksmarskalken, grefve

Jakob De la Gardie. Deras äktenskap blef lyckligt

och välsignadt med många barn, bland dem sonen

Magnus Gabriel, hvilkens historia vi framdeles få

lära känna.

Emellertid sökte sig Gustaf Adolf en brud från Tysk-

land. Axel Oxenstierna afslöt giftermålshandliugen samt
hemförde konungens brud, och den 25 november 1620
tirades bilägret på Stockholms slott. Bruden, prinsessan

Maria Eleonora af Brandenhurg, dotter till kurfursten Johan

Sigumimd och hans gemål Anna, var tjuguett år gammal
och känd som en fullkomlig skönhet. Hon älskade ända
till dyrkan sin gemål, men hennes nyckfulla och besyn-

nerliga lynne i lörening med en hög grad af fåfänga, voro

egenskaper, som ingalunda gjorde henne sin store make
värdig. Gustaf Adolf bemötte henne med all uppmärk-
samhet: han uppfylde så långt han kunde, hennes ofta

barnsliga önskningar, han prydde henne med granna kläder

och dyrbara smycken, men lycklig kunde han aldrig blifva

med en sådan qvinna. Af detta äktenskap föddes den^

7 december 1<)26 dottern Kristina, sedermera Sveriges

drottning.

De öfriga medlemmarne af Vasahuset pä den tiden

äro oss till en del redan förut bekanta. Konungens broder

*) Odhuer, Sveriges inre iiistoriu uuder drottning Kristinas

toruiyudare.
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hertig Karl Filip, som af Ryssarne blifvit vald till czar,

men sedermera med oförrättadt ärende tätt återvända

från Kyssland, hade genom sin faders testamente fått

till ibrläning dennes hertigdöme, Södermanland, Nerike

och Vermland, der hans moder under hans minderårig-

het förde styrelsen. Han hade ingått hemligt äktenskap

med en fröken Ribbiug, deltog med tapperhet i beläg-

ringen af Kiga, men sjuknade derunder, så att Gustaf

Adolf vid sin hemresa måste lemna honom i Narva, der

han a Hed den 25 jan. 1622 i sitt 21:sta år. Gustaf

Adolf sörjde honom djupt och har sjelf skrifvit hans per-

sonalier.

Före Karl Filip hade ock Gustaf Adolfs kusin,

hertig Johan af Östergötland, atlidit. Desse voro de

sista hertigar i Sverige med ärftliga hertigdömen; deras

frånfälle var i det hänseendet en fördel för svenska

kronan-, med föregående tiders bittra erfai'enhet tor

ögonen antogs efter deras död den grundsats att ej

beläna någon af de kungliga prinsarne med ärftliga

hertigdömen. Framdeles erhöll väl pfalz-grefven Johan

Kasimir af drottning Kristina Stegeborgs slott och län,

men dels var han en främmande furste, som för ko-

nungahuset ej kunde vara tarlig, dels fick han sin för-

läning på andra vilkor än de förra hertigarne innehaft sina.

Gift med Karl den niondes dotter Katarina, och således

Gustaf Adolfs svåger, hade denne furste, hvilken innehade

blott ett enda slott af det lilla furstendömet Zweibriicken

i nuvarande Rhen-Bäjern, och som således jemförelsevis

var fattig, tidigt inflyttat till Sverige, der både han

och hans barn funno ett nytt fädernesland och de senare

törvärtvade sig en glans och ära, som de sannolikt aldrig

skulle vunnit i sitt fädernesland.

Vi hafva tecknat Gustaf Adolf i hans enskilda och

offentliga lif, i hans personlighet och i den lysande

krets, som omgaf honom. "Aldrig" — säger Geijer —
"har ett dödsfall i en hel verldsdel gjort ett djupare in-

tryck. Så långt hans namn hade gått, var det en hop-

pets stråle för de förtryckta. Åfven Greken drömde

dervid om frihet, och vid den heliga grafven uppsändes

böner för Gustaf Adolfs vapen. Hvad skulle han då ej

vara för sina trosförvanjdter ? Man kan föreställa sig det
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eller rättare, man kan det numera icke. De känslor,

med hvilka under strömmande tårar menig^heten i Augs-
hmg trängdes till den genom Gustaf Adolf cåterstälda

CTangeliska gudstjensten; de känslor, med hvilka 8ach-

sens invånarnc käböjande sträckte tacksamma händer mot
hjelten, för andra gången deras räddare, hafva blifvit

främmande för vår verld. — Bä kände man taran och

visste att värdera befriaren. Vi tala om folhet, hvars

man Gustaf Adolf var både genom sin sak och genom
sina egenskaper. Verkan af begge sträckte sig långt

och genombröt äfven hatets och fördomens skrankor —
ty kanhända är han den ende, hvars bild med sanning

framlyser äfven i fienders berättelser. Så stor var makten
af hans dygd. Det är ej endast Axel Oxenstierna som
om honom sagt: "han var en herre, gudfruktig i alla sina

verk och gerningar intill döden." Lutherska teologer

hafva velat göra honom till ett slags helgon i deras me-
ning. Om han dertill hade tor mycket af Osesar och

Alexander (hvilka han beundrade), så måste man ä andra
sidan erkänna, att han var bättre än sina prester och i

kristlig fcirdragsamhet högt öfver sin Lid.

Hvad honom sjelf på den höjd, till hvilken han upp-

steg, menskligt vederfarits — att många af hans torslag

och planer med honom dött — det hör, så ovanlig han
ock var, till mensklighetens gemensamma lott och må
tyst läggas till den omätliga summan af gäckade för-

hoppningar. Det fins ett fjerran i hela Gustaf Adolfs

lefnad, som lättare låter sig kännas än beskrifvas.

Det är den af inga gränser hämmade blicken öfver

verlden, som är alla cröfrare medfödd. Såsom alla

sina likar har han ingalunda blifvit öfverraskad af sin

egen lycka, huru förvånande denna än var. Den djupa

tron derpå framlyser i alla hans handlingar. Ingenting

förhärdar så som lyckan. Att Gustaf Adolf, oaktadt

sina ovanliga framgångar, förblef ödmjuk och mild^

deri visar sig bäst hans menskliga värlc. Han kände
sin kallelse såsom en högre ledning. Sig sjelf var han
långt ifrån att anse såsom oumbärlig, ty målet satte han
vida öfver sin egen personlighet. Dertor har han ock,

såsom den högsinte Eomaren, slösat med sitt stora lif.

— "Gud allsmäktig lefver," sade han till Axel Oxen-
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stierna, då denne i Preussen varnade honom att ej så

onödigtvis blottställa sig tor döden. Ett gladare hjclte-

mod har ])å jorden aldrig funnits.

livad har han för öfrigt velat? En stor monarki, iitan

allt tvifvel, för hvars framtida stöd han i Tyskland räk-

nade den unge Fredrik Vilhelm af Erandenburg (seder-

mera den store kurfursten) och Bernhard af Weimar —
den förre med hans dotters, den senare med hans syster-

dotters hand. Troligen var äfven ett protestantiskt kej-

sardöme ej främmande för hans tankar. Bcslutadt var

tor öfrigt, äfven hos honom sjelf, intet. Hans blickar

spejade vidt omkring. Det var hans lust att i sin hand
hålla träden af många möjhgiicter. Så ser man honom
uppfatta tbrslaget att efter Sigismunds död genom polska

dissidenterna sjelf blifva Polens konung. !Så finner man
honom i förbindelser med fursten i »Siebenbiirgen, Krimska
Tartarerna och E,3'ssland till försvagande af österrikiska

intresset så i Polen som i Tyskland."

8å stora tankar voro ej det största, som släcktes

med hans lif på Liitzens valplats. Men äfven i sin död

har han segrat. Att han för samvetstvånget satte en

gräns, det är hans odödlighet. Och derföro räknar monsk-

ligheten honom ibland sina hjeltar."

Kristina.

23. Förmyndare-regeringen, dess ordnande

och 1634 års regeringsform.

Betydelsefulla med afseende på hvad just då timat,

voro slutorden i regeringens till ständerna utfärdade berät-

telse om kriget, daterad den 7 nov., således dagen efter
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slaget vid Liitzen: ''hvart hans majestcät vidare är gånyeu,

är oss ej för visso kunnigt."

Kästan iorki'ossaude var det intryck, som tidningen

om konungens död — hvilken tbrst en månad senare

anlände till »Stockholm — framkallade hos en och

hvar. "Den 8 december 1632 kl. tVO om morgonen,"

säger Per Erahe, "kom bud efter mig, der jag satt i

hofrätten, att jag skulle komma ned i lilla räkningekam-

maren. I^är jag kom in, såg jag alla af rådet mäkta
bcdrötVade. Somlige torkade ögonen, somlige vredo hän-

dei-ne, ptalzgrefveu kom emot mig i dörren och veklagade.

Jag blef illa till mods, och visste intet, hvad som var

på lärde, då jag strax med stor sorg förnam hvad som
händt var." Vid den strax derpå sammanträdande riks-

dagen öppnades första sammankomsten af riksrådet Galiriel

Gustafsson Oxenstierna med orden: "Konungen är död!"

hvarvid hela församlingen utbrast i tårar och högljudda

snyftujngar.

Men fastän hela landet var försänkt i den djui)aste

sorg, var det likväl ej en sorg som öfverlemnade sig åt

tröstlös klagan,, utan som tvärtom eggade till rastlös verk-

samhet, hvarföre ock, imder det Sveriges fiender jublande

förkunnade dess suara undergång, detta land, lifvadt af

den store konungens ande, stod upp som en man till

sina fienders undertryckande.

Den 6 februari 1633 voro ständerna af rikets råd

sammankallade till en riksdag i Stockholm och här blef

Gustaf Adolfs dotter enhälligt hyllad till Sveriges drott-

ning. Den store konungens minne framträdde härvid

lefvande för folket. "Se," sade bönderne, "det är salig

konungens näsa. ögon och panna! Henne vilja vi hafva

till vår drottning."

Axel Oxenstierna var nu den man, i hvilkens händer
hufvudledningen af Sveriges angelägenheter såviil hemma
som i Tyskland till följd af sjelfva sakernas ställning måste

läggas. I högre grad än någon annan var han förtrogen

med sin konungslige väns atsigter och sjften, och det

var förnämligast hans öfverlägsua klokhet, snille och stånd-

aktighet, som i då varande kritiska belägenhet räddade
Sverige. "Det Gud hafver lagt oss uppå," säger han, "är

täligen att draga, hans råd om hjelp att })åkalla och med
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tidigt råd, fast mod och maulig resolution ^ytterligare

olycka söka att undvika och afböja."

Med afseende på de former, under hvilka styrelsen under
deu unga drottningens minderårighet skulle föras, voro åter
mLuingarne delade, i det somliga ville hafva en enda

person till riksföre-

ståndare, andra åter

önskade stjTelsen

stäld på andra

sätt. Oxenstiernas

mening blef den

segrande, och här-

igenom uppdrogs
styrelsen redan från

början åt de fem
riksembetsmännen,

hvilka skulle styra

med råds råd-e. De
förra skatterna

skulle utgå med
någon inskränkning,

som för att vinna

sinnena för den nya
styrelsen välbetänkt

beviljades.

Likväl var pen-

ningeställningen långt ifrån lysande; krediten var ringa,

skuldenutgjorde väl endast 1^ million daler silfvermynt, men
kronans koppar låg på nederlag hos köpmännen, utan att

kunna säljas, och myntet hade fallit under sitt halfva

värde. Genom den nödtvungna förpantningen och försälj-

ningen af kronogods och räntor till frälset, hade kronans

ordinarie ränta minskats med närmare 800,000 daler.

Redan under det preussiska fälttåget, då tankarne

på möjligheten af en snart inträffande död synas allt mer
ha börjat vinna insteg hos (justaf Adolf hade han åt

Oxenstierna uppdi-agit att utarbeta ett förslag till rege-

ringsordning, att användas i händelse "honom något död-

ligt öfverginge". Hörsammande denna konungens önskan

up])satte ock Oxeustierna ett utkast till en blifvande rege-

Axel Oxenstierna.
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ringsform*). I Niirnberg under Oxenstiernas vistelse der-

städes i konungens sällskap, då de båda statsmännen stun-

dom hela dagarne sutto inneslutna i konungens rum under

samtal, vet man att den otVau nämnda vigtiga frågan varit

dem emellan athandlad och för bådas sinnen utgjort ett

ämne för omtanka och bekymmer. Emellertid är uet

troligt, att kanslern hade rätt, då han i brefvet den 5 dec.

1632 skrifver till rådet, "att konungen genom de fem kol-

legier velat regera riket närvarande och frånvarande, lef-

vande och död; så att riket under en klok konung kunde
väl förestås, och en tåvitsk konung ej kunde kasta det

omkull". Det är, som vi finna, i grunden ett konstitutio-

nelt regeringssätt, till hvilket konungens förtidiga död

hindrade honom att genomföra detaljerne. Uoder det

Europas öfriga monarker sträfvade att med eller mot
sina undersåters vilja svinga sig upp till envåldsherskare,

hade således Gustaf Adolf både insett och erkänt de vådor,

dem en allenastyrelse kan medföra, och velat förebygga dem,

Midsoramarstiden 1634 sammanträdde den vigtiga

riksdag, vid hvilken grundstenen lades till det invecklade

statsmaskineri som vi kalla Sveriges embetsmannastyrelse.

Hittills hade alla ärenden egentligen gått igenom konun-
gens hand. Personligen hade han ingripit i allt, och allt

hade åtminstone ytterst hänskjutits till honom. Detta
hade dock i längden öfverhopat honom med en mängd
smågöromål, som alltför mycket togo hans tid och krafter

ifrån andra vigtigare saker, och det fordrades en verk-

samhet så outtröttlig som Karl den niondes och Gustaf
Adolfs för att kunna undersöka och medhinna allt. Då
efter Gustaf Adolfs död ett omyndigt barn ärfde kronan,

måste den i allt ingripande verksamme konungen på
något sätt ersättas, och så uppstod genom sjelfva nöd-

vändighetens kraf detta förvaltningssystem, som under
följande århundraden alltjemt utvecklade nig. Märkligt

är, att man till en början var så främmande för de nya
formerna, att man vid utstakandet af den nya embets-

*) Det är troligea detta utkast, som förvaras å Upsala uuiversi-

tets bibliotek och af konungen i Tyskland öfversågs och i hafvnd-

punkterne vaun hans bifall; sannolikt är det ock samma utkast, som
i afskrift dec. 1632 af kanslern hemskickades och blef grundvalen

lör den blifvande författningen.
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mal)naverksaInh(;tcn^^ gränser trodde sig bchötVa tilläf^ga:

'konungens rätt och höghet dock otöi'kränkt'. l>e redan

genom Gustaf Adolls styrelse grundade /'<-/// hoUifiierue

anordnades på toljande sätt: för rättegångssaker hofmttin

i Stockholm {Svea ho/rätt) med nnderlydande hoträtter i

Abo, Ihrpat och den nu inrättade Göta hofrätt i JiinkÖpimf.

Detta kollegium stod nnder riksdrotscn, hvilken såsom dess

chef tillika var sjelfskrifveu president i 8vea hofrätt. —
Det andra kollegiet var krigskoUcfjmm under rihumarsken

såsom chef, det tredje amiraUtctHkolJefjiam imder rikmmi-

ralcn, det tjerde för besörjandet af utrikes angelägen-

heterna (derunder ock landtregeringen hörde) hade namn
af kamlid med rikskansleren till chef, och det femte, räk~

ninqekammaren, ombesörjdes till sin förvaltning qX riksdalt

mästaren. I den, den 5 april 1633 af förmyndarne aflagda

embetsedcn, torbinda sig desse att "upi)ehålla de fem

koUefiier och broderskap, som bestå i hofrätten, krigsrådet,

amiralitetet, kansliet och räkningekammaren, såsom de

af framfarua konungar, men särdeles af Kongl. Majestät

vår sistregerande konung äro intorda" — de törbinda sig

ock derjemte att 'hålla hand öfver Hennes Majestäts och

riksens rätt och hvars och ens välfangna frihet, hand-

hafva och torsvara Sveriges lag, justitien, politien, och

riket företräda och törfäkta, såsom de tor Gud, drottnin-

gen, rikets ständer och hvar ärlig man ville till ansvar

stånda' - - detta med törpligtelsen : "så sant mig Gud
hjelpe till lif och själ'! — Sedan riksdrots- och skattmä-

stareembetena blifvit genom nya val besatta, blefvo de fem

höga riksembetsmänneu följande : riksdrots fi-iherre Gabriel

Gustafsson Oxenstierna, riksmarsk gamle grefve Jakob De la

Gardie, riksamiral friherre KarlKarlsson Gi/Uenhjelm, rikskans-

ler, som fornt, A.cel Oxenstierna och riksskattmästare Gabriel

Bengtsson Oxenstierna. Man klagade visserligen från några

håll, att trenne platser inom regeringen voro besätta med
Oxenstiernor, men obestridligt är, att just derigenom Axel

Oxenstiernas inflytande blef större, samt att det var detta

inflytande, som tryckte en så gyi\sam prägel på denna

förmyndarestvrelse.

Den 29 "juli 1(334 blef den af Gustaf Adolt gillade

och af Axel Oxenstierna för ständerna framlagda rege-

ringsformen af desse till eftertöljd antagen och stadfästad,
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detta likv<äl icke utan mycken motsät^else. i synnerhet

thxn prcsternas sida, hvilka, toreträdde at den myndige
biskopen i Vesterås Johanues Hudbcckius, uttalade farhågor

tor temmanuastyreisen och ville hatVa denna i tlera delar

inskräidvt. De fordrade bland annat ett btjstiimdt torbiid

mot tbrsaljoingen af kronogods under fridset och påyrkade,

att äfven ofrälse män skulle efter tortjenst till statens

embeten befordras, så att det adeln härutinnau medgifna

toreträdet skulle upphöra. Med tbrmyndarnes förklaringar

lät raan sig emellertid för denna gång nöja, och stiinderna

åtskildes efter en lika händelsediger som orolig riksdag.

Med alla sina stora företräden och förtjenster mötte

(iijstaf Adolfs regeringsform betydande svåi'igheter vid

tillämpningen. Först och främst saknades läni})liga per-

soner till de många embetenas besättande, så att t. ex.

kansliet, i stället för fyra riksråd, rikskansleren såsom

chef och en hofkansler, fick endast en vicekansler, Per

Baner, hofkansler Adler J>alvius och ett riksråd. Likaså

måste hvarje af de öfriga kollegierna åtnöja sig med
endast ett (^Hvea hofrätt hade dock tvonne) i stället för

fyra eller två riksråd såsom assessorer. Visserligen ut-

niimndes åtta nya rådsherrar, bland hvilka de ryktbaraste

blifvit Johan De la (iardie, Sten Bielke och Axel Baner,

och hela rädspersunalen blef derigenom 2ii medlemmar:
men äfven detta antal befanns allttör otillräckligt. Flera

rådsherrar voro anstälde i tjenst utrikes eller i provin-

serna, hvarigenom antalet af de i hufvudstaden närva-

rande icke blef på långt när hvad det borde vara. I

synnerhet var kansliet under kanslerns frånvaro illa lot-

tadt. Det förestods under tiden för det mesta af Per
Baner, som visserligen var en duglig embetsman, men
hvars stora sjuklighet under långa tider gjorde honom
alldeles otjenstbar. Afven Johan Skytte, för öfrigt en

i statssaker mycket bevandrad man, var genom sitt

hiigst oroliga och ombytliga lynne och sin benägenhet

att 'vända kappan efter vinden', en mindre lämplig

person, särdeles i ett embetsverk sådant som kansliet.

Kans tbrbindelser med pfalzgrefven Johan Xasimir och

hans eftergifvenhet tor dennes ärelystna syften gjorde

ock, att styrelsen måste med ett visst nusstroende be-

trakta den lärde och talangfulle mannen, lenare Axel
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Oxenstiernas motståndare i rådet, var han en åtgjord

iiendc till ienimanuastyrelsen, hvarlore han motarbetade
snart sagdt allt hvad denna ville. Då Axel Oxenstierna

på hemtärden trän Tyskland var på besök hos ^^kytte,

berättas dennes lille dottersson, den sedermera så rykt-

bare Johan (lyllonstierna, ha frågat: "Moi*tar, är detta

en at* de fem kungarne V" hvarpå Oxenstierna leende

yttrat: "grisen grymtar som svinet." Anledningen till

denna iSkyttes fiendtlighet torde icke utan skäl sökas i

misslyckade beräkningar för egen fördel; han hade näm-
ligen arbetat tor att Axel Oxenstierna skulle blifva riks-

drots, då dennes broder Gabriel (xustafsson i stället till

detta embete utkorades; afsigten var, att Skytte sjelf

derefter skulle blifvit rikskansler, hvartill han ansåg sig

genom sina törtjenster berättigad. Planen slog emeller-

tid helt och hållet fel, Skytte atiardades pä en beskick-

ning till England och utnämndes efter återkomsten der-

ifrän till president i Göta hofrätt, tor att aflägsna honom
frän hufvudstaden och der göra hans oroliga, ärelystna

sträfvanden om intet.

Bland öfriga uppkomlingar på den tiden intager den

då varande hofkansleren, sedermera riksrådet och friher-

ren Johan Adler SaJvins, ett af de främsta rummen. Då
den nya styrelsen skulle ordnas, men törmågorna med
svårighet räckte till tor de många platsernas besättande,

och då man besvärades af den med nya former alltid töl-

jande tvehågsenheten, var denne skicklige och smidige

embetsman en synnerligen användbar hjelpreda vid lösan-

det af svårare uppgifter på det diplomatiska området.

Hans noggranna kännedom om Axel Oxenstiernas afsigter

gjorde att hans ord gerna hörsammades i rådsförsamlingen.

Bland de ädlare karaktererne inom svenska rege-

ringen framstår Klas Fleming, utmärkt som en oegen-

nyttig, otÖrtrui;t verksam, sansad och insigtsfuU foster-

landsvän, "ett at de skönaste minnen Sverige eger*).'-

Utan att blanda sig i dagens brännande frågor, hade han

gjort till sin uppgift att tyst och stilla arbeta på de vig-

tiga platser, der han blitvit satt att verka. Oaktadt
hans stora sakkännedom inom penningetörvaltningen skulle

gjort honom kanske mer än någon annan vuxen att före-

stå denna vigtiga '"'vvaltningsgren, försakade han skatt-

*) Frjxell.
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mästarcembeteL, tor att odeladt få egna sig åt flottat],

der han såsom vikarie tor Gryllenlijelnt ocli således tjenst-

görandc riksamiral omskapade sjövapnet och gjorde sven-

ska namnet äradt ätVen till sjös. På samma gång som
han skötte flottan, var han ötVerståthållarc i hutVud-

staden och medhann såsom sådan att nästan nydana Stock-

holms stads samhälle.

24. Axel Oxenstierna i Tyskland.

Den ansvarstulla ledningen af de tyska angelägen-

heterna låg nu i Axel Oxenstiernas häader. Att hans

ställning i det främmande landet måste vara svår, faller

;:'-liiHii|i|(i|iii»ir ';
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'$1. Axel Oxenstierua och Historien
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af siifj sjelft. Till en början utan annat bomyncligando

iin det honom af Gustaf Adolf meddelade tÖrtroendet, att

leda krigsrörelserna i Neder-Rhenska kretsen, hade han det

ofta äiventyrliga värfvet att sammanhålla de oenige, upp-

muntra de motvillige eller Ijumme, anskafia medlen till kri-

gets fortsättande och bland det talrika tyska i'olket upprätt-

hålla den lilla svenska statens anseende och intressen. Om
man måste beundra Axel Oxenstierna för hans kraft och

beslutsamhet att ordna förhållandena inom Sverige efter

konungens död, så kräfver hans skicklighet och mod
att upprätthålla sakerna i Tyskland i ej mindre grad

efterverldens erkännande och beundran. "Bördan är

odräglig," säger han sjelf i bref till sin bror riksdrotsen,

"och jag hade fulla skäl att lemna den, om ej ära och

samvete hölle mig tillbaka." .Sina bröder i rådet för-

manar han: "låter icke uppehålla eder af småsaker och

enskilda afseenden ; törnöter ej heller tiden i rådet med
fåfänga samtal, såsom stundom plägat ske; utan bcsinner,

att andra tider fordra andra seder. Varan ej heller klen-

modige och obeslutsamme i regementet och lider intet

snicksnack, ej heller någon, som icke gör ett med eder!

Den, som icke törstar saken, han tige stilla och lemne

det åt en annan, men hålle likväl med! Akter eder tor

trätor! Viker den ene för den andre och tbrer regeringen

med det anseende, som sig uppå vett, förstånd och för-

sigtighet grundar."

I Tyskland hade katolikerne genom konungens död

fattat nytt mod. Österrike förde åter samma öfvermo-

diga språk, som det gjort, innan det blifvit tuktadt af

Gustaf Adolfs svärd. Mot protestanterne i de kejserliga

artiänderna ansläldes grymma förföljelser. Wallenstein

tillät sig de hårdaste utpressningar, och kejsarens bunds-

torvandter uppmuntrade med rika löften om undsättning

i både folk och penningar hans nit för den katolska tron.

Fredsunderhandlingar bragtes väl å bane, men under-

höUos å katolikernas sida blott för syns skull och utan

att Sverige ens blef inbjudet att uti dem taga del.

Mångenstädes i Tyskland, ej blott på katolska, utan äf-

ven pä protestantiska sidan, visade man sig föga nöjd

med främlingarnes inblandning i Tysklands strider. Det

föreföll sårande för Tyskarnes högmod, att .Svenskarne
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skulle plita deras inbördes tvister, och detta oaktadt hvarken

kunde eller ville de sjelfve i godo komma öfvevens. Inbör-

des afund och enskild ärelystnad söndrade alla sinnen. Isyn-

nerhet eftcrsträfVade kurfursten Johan Georg af 8achsen

den äran att i Tyskland spela en medlares rol. 8å

länge Grustaf Adolf lefde, hade hans uppgift varit att

mellan eller gent emot de kejserlige och Svenskarne bilda

ett tredje förmedlande parti. Med Gustaf Adolfs död

voro kurfurstens förbindelser till Sverige glömda, och

hans sträfvan var nu endast att med förbigående af Sven-

skarne, med maktspråk tillvälla sig förmynderska])et för det

protestantiska Tyskland, en rol, som han likväl inga-

lunda var vuxen, och som äfven hos många andra pro-

testantiska stater, bland dem Brandenburg, väckte rätt-

mätig förtrytelse. Häraf föranleddes hos dessa stater

ett närmande till Sverige, Men i detsamma inkastades

ett nytt tvisteämne, nämligen frågan om Sveriges skade-

ersättning. Man misstänkte, att denna afsåg Pommern,
hvilket land brandenburgske kurfursten efcersträfvade för

egen räkning. Af Oxenstierna fordrades från Sachsens

sida en bestämd förklaring i detta hänseende, hvilken

han äfven måste afgifva. Härigenom —
- och detta

var just Sachsens hemliga afsigt — aflägsnades Branden-

burg från Sverige-, deremot kunde detta stödja sig; på
fnrstarne i Olra Tyskland, hvilka frågan ej rörde, och hvilka

derför ausågo Sveriges fordran rätt och billig. Det var

på de tyska protestanternes inbördes oenighet, som Oxen-
stierna derfiire måste grunda sitt välde ibland dem.
hvilket ock växte i den mån, som man från alla håll

lärde sig fatta förtroende till den store mannens ölVer-

lägsna skicklighet och redliga afsigter. Om dessa vit-

nar bland annat, att, då kurfurstliga värdigheten i Mainz
erbjöds honom, afböjde han förslaget, emedan det skulle

förledt hans medbröder i svenska rådet att hvar för sig

eftersträfva "mindre andliffa läfjenheter."

Såväl Frankrike som England och Holland hade
emellertid afsändt beskickningar i ill Oxenstierna med upp-

maning att kraftfullt fortsätta kriget och med rikliga löf-

ten om penningeunderstöd. Alla dessa omständigheter

visste Oxenstierna på det klokaste sätt begagna, för att

fullfölja de hittills vunna fördelarne och aftvinga kej-



23H NVAKE TIDEN.

såren on hederlig fred. "Den hund," skrifvor Oxen-
stierna, "son) morrar och visar tändcrne får alltid mer,

än den, som sticker svansen mellan benen och springer

sin väg-." Hans kraftfulla vilja blef också i striden mot
det påtviska mörkret fortfarande protestanternas förnäm-
sta stöd.

Medan Gustaf Adolf ännu lefde, hade han anbcfalt

Oxenstierna att till ett möte sanmiankalla protestanterne

i Öfra Tyskland. Detta möte var utlyst att hållas i

staden TJhn^ i nuvarande Wiirtemberg, men då de stri-

dande härarne allt mera närmade sig denna plats, be-

stämdes lleilhronn till samlingsort. Här sammanträdde
ock i mars månad 1633 sändebud från de fyra kret-

sarne, den frankiska, schAvabiska, öfver- och neder-

rhenska, öfver sextio stater, bland hvilka de mäktigaste

voro Wiirtemberg och Baden. Sammankomsten öpp-
nades d. 8 mars med gudstjenst, hvarefter alla de försam-

lade begåfvo sig till Oxenstiernas bostad i tyska ordenska-

pitlets hus. Beslutet, som här fattades, blef af högsta

vigt för den gemensamma sakens bestånd.

Mellan de nämnda fyra kretsarne och Sverige slöts

ett fast förbund, under namn af det evangeliska för-

bundet, till upprätthållande af Tysklands fria författning

och protestanternes rättigheter. — Högsta ledningen af

detta förbund lemnades åt Sverige, hvars fullmyndige

legat, rikskansleren Axel Oxenstierna valdes till förbun-

dets director. Till hans biträde utnämndes ett concilium

formatum, bestående af ombud från de särskilda staterna.

— Alla tillsammans förbundo sig att underhålla en krigs-

här af GO,0(X) man samt att understödja Sverige, tills det

genom en hedei-lig fred fått passande skadestånd. —
Ingen stat skulle utan de öfrigas saratycke få sluta

fred med fienden.

Nedersachsiska kretsen anslöt sig sedermera till för-

bundet, med åtagande att tor sin del uppsätta 21,000

man och äfven Schlesien begärde, ehuru det var ett

österriki' vt arfland, att få intagas i förbundet. De alli-

erades fiamgångar voro lika förvånande, som för Sverige

särskildt egnade att höja detta rikes anseende och ära.

Också representerades Sverige af statsmän, hvilkas öfver-

lägsenhet var höjd öfver all täflan. Särskildt visade
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sig detta då Heilbronnska mötets beslut bekräftades pä
ett nytt möte i Frankfurt am Main 1634, livarvid Sverige

tbrestäldes af män sådana som Axel Oxenstierna och

Per Brahe. De tyska ombuden visade sig här så

okunniga, att de under öfverläg'jningarne måste ha
sina sekreterare stående bakom stolarne, för att desse

skulle hviska dem i örat hv.sd de borde svara. Axel
Oxenstierna försummade ej heller tillfället att göra in-

tryck, hvarföre han, ehuru annars i sina vanor enkel

och flärdlös, nu uppträdde med en ståt, som, så att sägo,

stack Tyskarne i ögonen. Kring hans sexspända vagn
gingo de t)'ska småfurstarne som uppvaktande svenncr

och med blottadt hufvud framburo de till svenske riks-

kanslercn tvättfat, handduk och förtäring. En hessisk kron-

prins bars af Oxenstierna till dopet, och på skådepenningar

präglades hans bild, der han framstäldes som den tyska

frihetens beskyddare. Såsom evangeliska förbundets di-

rector återinsatte han i sina värdigheter^ sonen till den

fördrifne pfalziske kurfursten Fredrik. At Bernhard af

Wcimar lemnade han Franken, och Here tyska furstar

crhöllo af honom förläningar. "Det bör till evärdlig åmin-

nelse i våra häfder upptecknas," sade Oxenstierna till

sina män, då en af de tyske furstarne af honom begärt

en förläning, — "att en tysk furste af en svensk adels-

man begärt detta, och att den svenske adelsmannen midt

i Tyskland åt den tyske fursten beviljat en sådan flir-

läning." Många voro de på detta sätt ynnest sökande
bland Tyskarne: Oxenstierna lät det gå, ty hans grund-

sats var, att alla, såväl soldater som furstar och ständer

skulle hållas vid god vilja. Kom deremot någon af Sven-
skarue med dylika anspråk, l,ät han höra ett annat språk.

Sä t. ex., då fältmarskalken Ake Tott önskade att blifva

rekommenderad till någon belöning hos hertigen af Meck-
lenburg, svarade Oxenstierna, "att eu sådan hans pre-

tention honom icke väl anstode; det syntes honom icke

vara till fäderneslandets heder, att någon främmande om
lians belöning interpellera, liksom deras eget fädernes-

land ej vore dertill sufficient." Sjelf försmådde han, så-

som vi ofvan nämnt, kurfurstevärdigheten i Mainz, för-

blifvande rätt och slätt en svensk adelsman. Detta var
hans stolthet.
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I krigsrörelscrna liado Svenskarne ännu .sländigt

ölverlianden. Öfverbetälet hade i striden vid Liitzen

efter konungens död, öfvertagits af hertig Bernhard af

"Weimar. Han hade sedan bibehållit det, oaktadt hans
<äldre broder hertig Wilhelm af Gustaf Adolf utnämts
till generallöjtnant, d. v. s. till konungens närmaste man
i betalet. Hertig Wilhelm hade klagat iios Oxenstierna,

men då denne icke ville stöta sig med hortig Krirnhard,

hade han lormått brodern att frivilligt at lionnni afstå

3;i. II iti' Boinliai-U at ^\^llll^I

sin rätt, hvarjiå Wilhelm lemnade den krigiska banan.

Hertig Bernhard förde sitt befäl med klokhet och kraft

och gynnades af soldaternes kärlek. Sedan han inom

slutet af året 1G32 dritVit de kejserlige ur Sachsen, hade

han efter ett segrande tåg genom Franken, dragit sig

ned till Bajern, för att der förstärka Gustaf Horn. De
förenade sig vid Augsburg, intogö ett par andra städer

och voro på väg att öfversvämma hela Bajern, då de
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hindrades i sin framgång af ett myteri bland de i svensk

sold varande tyska trupperna. Hertig Bernhard ansågs

sjelf ej alldeles främmande för detsamma, emedan han
begagnade dess utbrott att i en befallande ton fram-

ställa de mest öfverdrifna anspråk. Oxenstierna lät

emellertid icke skrämma sig hvarken af honom eller

soldaterne, och lugnet blef återstäldt, sedan i hären ut-

delats nära fem millioner daler silfvermynt, dels i gods,

dels i penningar, och hertig Bernhard erhållit i förläning

hela Prauken utom Wiirzburg och Königshofen. Under
tiden hade Bajern erhållit en försvarare i milanesiskc

ståthållaren, hertigen af Feria, som med 30,000 man
inryckte öfver bajerska gränsen och slöt sig till

bajerske generalen Altringer. Mot dem förenade sig

Horn och hertig Bernhard. Men gemeusamheten i befäl

blef ej lyckobringande för svenska vapnen, enär den stolte

tyske fursten ej ville rätta sig efter den mera erfarne och

försigtige Horn. De skildes derför snart; hertigen eröf-

rade, torstärkt af general Kagg, Kegensburg, nov. 1633,

Horn åter qvarstannade i Schwaben, som hotades af Al-

tringer och Feria. Spänningen mellan hertig Bernhard

å ena sidan samt Horn och Oxenstierna å den andra

hade emellertid tilltagit så, att det nära nog kommit till

våldsamt utbrott, då hertigen, under förklaring att han ej

kunde uppehålla sina trupper i Franken, nästan fiendtligt

kastade sig öfver Horns qvarter i Schwaben. Under
denna villervalla återtogs Regensburg af de kejserlige,

som derefter inryckte i Schwaben och belägrade Xördlingen.

Hvad som måste väcka förvåning är A\"allensteins

uppförande under denna tid. Han hade tätlat med Gustat

Adolf om främsta rummet bland Europas fältherrar; de

hade båda utan afgörande strid pröfvat hvarandras krafter

vid Xiirnberg, de hade mött hvarandra vid Liit/en, der

Svenskarnes seger köptes med deras konungs död. Efter

detta nederlag hade Wallenstein dragit sig tillbaka till sitt

slott Gritschin i Böhmen, der han lefde i en skenbar overk-

samhet, under det tiden upptogs af de mest stridiga och

besynnei-liga underhandlingar än med Svenskarne, fin med
Fransmännen, än med Tysklands protestantiska makter.

Under tiden höll han det mest lysande hof Hans miss-

tänkta uppföraude, hans vacklande och outgrundliga

Svensk hisiorifi. II. 11
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handlingssätt samt slutligen hans sätt att begagna sin

ställning såsom sjelfständig och af kejsaren oberoende

laltheiTe hade vid Wienska hofvet väckt både ovilja och

farhågor. Då Bajern 1633 angreps af hertig Bernhard,

hade dess kurfurste sju gånger hos Wallenstein anhållit

om hjelp, men förgäfves. I Hchlesien, der Hachsarnc

under Arnheim och 8vcnskarue under Thurn d. ä. och

Duwall tvistade om försteget och öfverbetälet, hade han

visserligen ryckt in och intagit Glogau samt dcriträn

bemäktigat sig Frankfurt au der Öder och Landsberg
samt hotat Pommern ; men då Regensbm-g fallit och Öster-

rike hotades, hade han återvändt till Böhmen och der

tagit vinterqvarter. Det var i synnerhet detta som i

Wien klandrades. Kejsaren beklagade sig öfver föröd-

mjukelsen att hafva en medkonung, som icke lemnade
honom fri rätt öfver hans egna arfländer. Ett af dessa

hade Wallenstein, då han 1632 återtog befälet, fordrat

såsom belöning för sina tjenster, en fordran, som kejsaren

dä i sin nöd måste bevilja, men som ej kunde annat än

väcka ömsesidigt misstroende emellan honom och hans

general. Shitligen framkallade dennes öfvermod och stämjt-

lingar så mycken ovilja att kejsaren förklarade honom fogel-

fri. Ufvergifven af sin armé, som länge vacklat mellan sin

trohet mot honom och mot kejsaren, samt endast omgif-

ven af några få sina närmaste vänner, mördades han,

sannolikt på kejserliga hofVets hemliga befallning, i Eger
den 14 febr. 1634. Han lärer då haft för afsigt att

förena sig med hertig Bernhard och 8venskarne. Ilbud,

det ena efter det andra, afgingo för att påskynda förenin-

gen, utan att hertig Bernhard kimde besluta sig for ett

sådant steg. De emot Wallenstein sammansvurne office-

ranie i hans egen armé voro 8kottarne Leslie och Gordon,

Irländaren Butler och Fransmannen Deveroux. Butler

hade på aftonen låtit omgifva det hus i Eger der Wal-
lenstein för tillfallet bodde, med soldater. Wallenstein

hade redan gått till hvila, men sannolikt oroad af bullret

från soldatlederne nedanför på gatan, hade han stigit

upp och stod vid fönstret för att lyssna, då Deveroux
med sex af Butlers drag"oner rusade in i hans sängkam-
mare. Då Wallenstein såg hvad deras atsigt var, ut-

bredde han armarne, genomborrades af bajonetterna och
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störtade, utan att gifva ett ljud ifrån sig, död till golfvet.

jMördarne uudfingo rika belöningar, 'framför allt likvcäl de

högst uppsatte ledarne af mordet. Gallas och Piccolomini.

Hertig Bernhard hade efter mycken tvekan beslutit hör-

samma Wallensteins uppmaning att förena sig med honom
och stod vid böhmiska gränsen, då underrättelsen om
Wallensteins död föranledde honom att vända tillbaka.

Sedan Wallenstein blifvit undanröjd, lemnades befälet

ötver de kejserliga härarne åt ei'kehertig Ferdinand, kejsa-

rens son, som vid sin sida erhöll A\'alleusteins närmaste man
iältmai-skalken (ialks. Nytt lif visade sig nu å de kejser-

liges sida i krigsrörelserna, medan å protestantiska sidan

alla töretag försenades och alla anstalter förlamades, dels

genom Kursachsens motvillighet att kraftigt understödja

Svenskarne, dels genom de stridiga åeigterna mellan

hertig Eernhard och Horn. Den förre hade genom sina

obetänksamma åtgärder töranledt att Eegensburg återtogs

af Gallas. Till befälhafvare i denna starka fästning hade

hertigen förordnat general Lars Kagg, en tapper man,

som med mod och skicklighet ledt försvaret, afslagit sju

stormningar och gjort öfver fyrahundra utfall. Gallas

säges halva förlorat iitanför lastningen 14,000 man; men
enär hertigen försummat att lemua tillräckligt krutfirråd

och sjelf dröjde att komma till hans undsättning, blef

försvaret till slut omöjligt, hvarföre Kagg, höljd af sår

och ära, måste uppgifva den af honom så tappert för-

svarade staden. Efter denna framgång hade Gallas med
en segerdrucken och öfverlägsen styrka inryckt i Schwa-

ben, dit Horn och hertig Bernhard förenade dragit sina

tru])})er för att skydda Wiirtemberg, Franken och fram-

för allt Nördlingen. Medan Gallas framryckte med 33,000

man och belägrade staden, kunde Svenskarne endast upp-

ställa hälften af denna styrka eller 17,000 man och älven

dessa i dåligt skick. Horn afstyrkte derföre en ö})peu

strid, men hertig Bernhard påyrkade den af det skäl,

att tvcnne fria riksstäder, Regensburg och Donauwerth,
redan hade fallit, och att om nu äfven Nördlingen ginge

förloradt, skulle alla riksstäderno, som varit })rotestanterna"s

förnämsta stöd, tappa modet. En förstärkning af 5,000

man anlände till hären, och man framtågade i afsigt att

bemäktiga sig en höjd i grannskapet och derifrån undsätta
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staden. Men oförsiktigt framiyckte hertigen IVir långt

och striden blef härigenom så godt som uödtvungen. Här
framträdde de sorgliga tbijderiie af de svenske och de

tyske betalhafvarues oenighet samt i synnerhet af hertig

Bernhards öfvermod och obetänksamhet.

I det längsta hade Horn afrådt striden. Bet var
lorst när han af hertig Bernhards gunstling, öfverste

Hofkirchen, beskvides för feghet och ordvexlingen höll

])å att öfvergå till öppen fejd, som Horn för enighetens

skull gaf efter med orden: 'välan dä, Hofkirchen, jag

vill nedlägga min mening fir eder och flertalets åsigt.

Jag vill fakta. Men sanna mina ord, vi få händerna
fulla att göra" Striden blef så besluten; Horn skulle

anföra Öveuskarnes högra flygel, hertig Bernhard den
venstra. Protestanternes lösen blef som förr : "Gud med oss'

!

Den nämnda öfverläggningen hade torts om natten.

Tidigt påföljande morgon den 27 ang. 1034 ryckte sven-

ska hären fram mot de höjder, på hvilka de kejserlige

bakom treune skansar intagit sin lästa ställning. Ett

ihållande regn och artilleriets tunga vagnar hade skadat

vägarne, så att härens framryckande deraf torsväi'ades.

Emellertid syntes, oaktadt de kejserliges fördelaktiga ställ-

ning och öfverlägsenhet i antal, allt till en början gå bra för

Svenskarue. Tvenue brigader af Horns flygel hade lätt order

att intaga den mellersta af de kejserliges skansar, som gjorde

Svenskarue den största skadan. Detta lyckades, tvenne kej-

serliga regementen förlorade sina öfverstar och kastade?^

öfverända. Men i stället att qvarstanna i skansen företogo sig

nu de svenska brigaderne att förfiilja de kejserlige utför

bergshöjden; då Piccolomini här mötte dem med friska

trupper, måste de draga sig tillbaka till skansen. 1 det-

samma kom eld i kruttuunorna, så att flera hundra Svenskar

sprängdes i luften. Skansen besattes åter af Piccolomini med
sådan skicklighet, att alla stormningsförsök blefvo fruktlösa.

Då Svenskarne från den höjd, der striden fördes, sågo oord-

ning och villervalla bland sitt rytteri på hertigens fl)'gel,

blefvo de modlösa och veko tillbaka. Den hjelp, Horn hade

begärt af hertigen, uteblef, emedan unge Thuru, som med
den frejdade gula brigaden skulle utföra denna manöver,

gick vilse och anfölls af en öfverlägsen styrka. Emellertid

hade hertig Bernhard sjelf med midten af sin flygel drif-
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vit Gallas tillbaka men, anfallen af en öfvcrlägsen styrka,

slutligen måst vika. Andra regementen af denna Äygel

hade genom alltför hastigt framryckande blifvit bragta i

oordning. Slutligen, då hertig Bernhard på Horns för-

slag mcdgifvit, att man, medan ännu någon möjlighet

fans, skulle söka i lugn draga sig tillbaka, och den senare

dertöre fört ned siua trupper till en bro, som måste pas-

seras, för att komma i säkerhet på Arensbergs befåstade

höjder, råkade hertig Bernhards redan apprifna Hygel,

förföljd af fienden, in på Horns trupper. Nere vid bron

följde nu det egentliga nederlaget. På sidan om passet

hade Horn med några af sina kärntrupper fattat posto

för att hindra fienden att förfölja, men förgäfves. De kej-

serlige störtade förbi Horn och kastade sig öfvcr hertig

Bernhards trui)per, af hvilka blott några spillror kommo
undan. Derefter vände sig fiendens hela styrka mot
Horn, som försvarade sig som ett lejon, men slutligen

öfvermannades och togs till fånga, då äfven hans folk

måste sträcka gevär. Intet enda svenskt regemente

fans i hären vid detta tillfälle.

Med de största vörduadsbetygelser mottogs Horn af

fienden; en spansk prins lemnade himom sitt eget tält till

bostad. Han fördes sedermera till Ingolstadt i Bajern,

der han satt fången i åtta år eller till den 30 jan. 1642,

då han utvexlades mot trenne kejserliga generaler, bland

dem den utmärkte Johan De Werth. Efter sitt lösgif-

vande återvände han genom Frankrike till Sverige, och

besökte hänmder Ludvig den trettonde i lägret vid Per-

pignan nära spanska gränsen. Liksom en furste blef han

inom det franska lägret mottagen med kanonsalut och

erhöll af konungen till skänks en värja, blixtrande af

juveler. Frankrikes ministrar och generaler, en Bichelieu,

Mazarin, Turenne, Condé, m. fl. bevisade Gnstaf Adolfs forne

lärjunge do utmärktaste ärebetygelser. Först efter tretton

ars frånvaro återsåg Horn i aug. 1642 sitt fädernesland.

Nederlaget vid Nördlingen var ett förfärligt slag

för den protestantiska saken. Det hade kostat Svenskarne
12,(X)0 man, 6,aK) döda och (),000 fångna, alla deras

kanoner och hela trossen; utom Horn blefvo en mängd
andra framstående officerare fångna, bland dem den seder-

mera namnkunnige Wittenberg och bajerske öfverlöparen
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Cratz, som med hiitViidet fick plikta tor det han öfver-

gått till i)rotestanternc.

An mer betydclsctuUt biet" likväl detta nederlag
genom den misstro till egna krafter, som det ingaf
Tysklands protestanter. Redan fornt oeniga och atund-
sjnka på hvarandra och på iSvenskarnc, hastade de nu
hvar for sig att h«is kejsaren söka nåd och tillgift, lem-
nandc sina bundsförvandter och den gemensamma saken
i sticket. Den som, i tull glömska af sina förbindelser,

i detta fall föregick med exempel, var knrfursten af

iSachsen. Med glädje såg han nu den tid vara inne,

då han kunde spela en hutVudrol i Tyskland och der-

ifrån fördrifva Hvenskarne, h vilka han fann vara alltför

mycket i vägen för hans planer. Hans ovilja mot dem
ti'amträdde nu i öppen dag. (jenom den förberedande
fredsunderhandlingen i Pirna i nov. 1(>34 hade kurfur-

sten åtagit sig att med vapenmakt fördrifva .Svenskarne,

>*åvida de ej inom den derpä följande 25 febr. antagit

fredsvilkoren och godvilligt utrymt Tyskland. Om de

ville gå in härpå, skulle de erhålla 1 million riksdaler,

annars ingenting. För sin egen del erhöll kurfursten

Lausitz och ät sin son, den andre i ordningen, Magde-
burg. Brandenburg skulle, om det biträdde freden, er-

hålla Pommern, och äfven andi-a stater lockades genom
landvinningar. Dessa underhandlingar ledde äfven till

freden i Pra^j den 20 maj 1635, hvari kurfursten pä eget

bevåg uppträdde som det protestantiska Tysklands måls-

man, utan att likväl protestanterne af den reformerta tros-

bekännelsen der.iti inneslötos. Härigenom blef Schlesien,

som till större delen beboddes af protestanter och som
erhållit löfte om Kursachsens bemedliug hos kejsaren,

lemnadt åt sitt öde, hvartöre sachsiske tältmarskalken

Arnheim öppet förklarade, att han efter en så skändlig

handling ej vidare ville tjena Kursachsen: han begärde

dertcire genast sitt afsked. Kurfursten dei"emot såg den

vunna freden med helt andra ögon: i alla kyrkor i Sach-

sen höUos tacksägelser for det lyckligt ändade kriget.

Oaktadt freden till en början mötts af hela det ])rote-

stantiska Tysklands förtrytelse, var likväl fruktan för

kejsarens makt så stor att, innan året 1635 gått till
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ända, Svei'iges alla bundstorvandter anslutit nig till den-

samma, utom landtgTcfven af Hessen.

Om Sverige under denna kritiska tid hade att be-

klaga sig ötver sina bundsförvandters feghet, måste det

ft'än ett annat håll lida ett öppet förräderi. Harmsen
öfver den misslyckade utgången af slaget vid Nördlingen,

hade Bernhard af Weimar låtit genom löfte om Elsass,

hvilket till största delen redan i sept. 1634 frivilligt

gifvit sig under Frankrike, locka sig att med sin armé,

som dock var värfvad i Sveriges namn, öfvergå i Frank-

rikes tjenst. Vilkoren, hvilka undertecknades den 26
okt. 1635, öfverlemnade åt hertigen Ekass med titel af

landtgrefvc, hvarjerate han under kriget skulle erhålla 4
millioner livrés, samt efter fredsslutet l.^iOjrK^O livrés år-

ligen, mot skyldigheten att hålla i t?ilt en här af 12,0W
man till fots och 6,(K)0 till häst. Dock ätei*stodo att

eröfra åtskilliga fasta platser i det nya grefskapet, hvilka

ännu innehades af de kejserlige. Om Sverige, som
efter den första betydliga motgången på alla håll såg

sig öfvergifvet, nu kunnat lemna alltsammans och draga
sig ur spelet, hade utan tvifvel Oxenstierna dermed
varit mest ])elåten, om blott en dräglig fred kunnat
vinnas. Men härtill var ännu ej någon utsigt.

Utom hufvudarmén, hvars rörelser vi uteslutande

följt, hade Svenskarne haft trupper spridda öfver hela

norra och vestra Tyskland. Jlnligt Oxenstiernas krigs-

plan ända till slaget vid Tsördlingen hade svenska huf-

vudarmén under Bernhard af Weimar och Gustaf Horn
opererat hufvudsakligen i Schwaben och Bajern; men
dessutom voro mindre truppafdeluingar förlagda i Schle-

sien under Thurn och Duwall, hvilka der stridde tillsam-

mans med Sachsarne under Arnhcim och Brandenburgarne;
i Kursachsen under Wilhelm af Weimar; i Nedersachsen
och Westfalen under hertig (ieorg af Liineburg och den

bepröfvade Kniephausen ; Hessen försvarades af Svenskar-

nes oryggligc bundsförvandt, landtgrefven ; vid öfra Rhen
tordes betälet af liaudissin och slutligen i Thiiringen af

Johan Baner. Baudissins plats hade sedermera intagits

af })falzgrefven Kristian af Birkenfeld, och Baner skickades

att gemensamt med sachsiske fältmarskalken Aruheim,
intaga Böhmen, hvarest de lyckades framtränga till huf-
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vudstaden Prag, ehuru Baners vidare framträngande för-

hindrades af sachsiske kurfurstens vankelmodiga och opå-

litliga förhållande. I Westfalen hade hertigen af Liine-

burg och Kniephausen, understödde af hessiska trupper,

med underlägsen styrka slagit de kejserlige vid byn
OUmdorf nära staden Hameln. Fiendens förlust var 16
kanoner. o.^^KM) langar nch 6,(_KX) döda, hvaribland den
ene af de kejserliga talthcrrarne. general Merode. Denna
seger hade förskaffat Svenskarne en fortfarande öfvervigt

i nordvestra Tyskland. Likaledes hade svenska fotfolket

i norra Elsass, der pfalzgrefven af Birkenfeld då anförde

de svenska trup]>erne, tillkämpat sig en ganska betydlig

seger vid Pfaffenhofen. Under året 1633 och första hälf-

ten af 1634 voro de svenska vapnen utbredda trän

Östersjön till öfra Ehen och Donau, och från Thiiringens

bergspass hade Svenskarne, såsom nyss nämndes, segrande

inti-ängt i kejsarens eget arfland Böhmen. Sådan var den
glänsande yta, under hvilken den inre svaghet dolde sig,

hvilken en enda motgång var tillräcklig att uppenbara.^

]S^ederlaget vid Xördliugen förändrade allt. En månad
derefter, i september, var hela Schwaben öfversvämmadt;
i oktober eröfrades Franken med de fasta platserna

\\'iirzburg, Schweinfurt och Königshofen. I november
hade de kejserlige redan framträngt till Rhen, der de

i början af följande året slogo Hessarne och eröfrade

Spejer. Den 3 mars 1635 öfverlemnade sig efter ett

envist försvar och svår hungersnöd protestanternes för-

nämsta stödjepunkt i södra Tyskland, Augsburg. Redan
den 17 jan. hade !Niirnberg, -(xustaf Adolfs ögonsten',

fallit i segrarnes händer.

Till råga på alla bekymmer var med år 1635 stille-

ståndet med Polen till ända. Dess tilltagsne konung
Vladislaw, Sigismunds son, som just då slutit en fördel-

aktig fred med Ryssarne, förde ett högt språk. Fordrir

garna voro, som vanligt, orimliga. För sig och sin ä\

begärde Vladislaw svenska kronan och lör polska staten

Preussen och Lilland tillbaka. Då Jakob De la Gardie,

som var Polackarnc bekant sedan föregående ryska och

polska lälttåg, med 20,000 man kora öfver till Preussen,

nedstämde polske konungen betydligt sina anspråk, churr

de likväl ännu voro ganska dryga. Men farhågan fö
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ett krig med Polen, som just då skulle förorsakat Sverige

stora både svårigheter och faror, gjorde att svenska rege-

ringen i de rimligaste punkterna gaf efter. Så slöts den

den 2 september 1635 ett stillestånd med Polen på tjugu-

sex år, hvarigeuom Sverige afstod sina besittningar i pol-

ska Preussen, med de indrägtiga preussiska tullarnc, om
hvilka Oxenstierna sade. att de ensamma inbragte lika

mycket som halfva Sverige. Det var en känbar ujipottriug,

tor att under den brydsamma stcällniugen i Tyskland kunna
försäkra sig om lugn och trygghet från Polens sida. Också
hade man ej vågat åt Oxenstierna meddela vilkoren för

stilleståndet, innan detta redan var afslutadt. Med mycket
missnöje mottog han underrättelsen härom och gaf i skarpa

skrifvelser både rikets råd och regeringen i Stockholm

samt underhandlarne i Polen sitt missnöje tillkänna. Under-

handlare på Sveriges sida vid stilleståndets afslutande

voro grefve Per Brahe, Herman Wrangel, Ake S^att och

Dag samt Johan Oxenstierna, kanslerns son. Xågon var

aktig fred med Polen kunde likväl ej vinnas, emedan
Vasaättlingarue på polska tronen icke kunde förmås att

afstå från sina anspråk på Sveriges krona.

För att upprätthålla sakerna i Tyskland fans för

Oxenstierna ej annan utväg öfrig än att söka Frankrikes

bistånd. Visserligen var detta land genom fördraget i

Bärwalde i förbund med Sverige, men dess understöd hade

hittills inskränkt sig till ett måttligt penningbeloi)p för sven-

ska truppernas underhåll. Deremot hade Frankrike, under

< i ustaf Adolfs ständiga framgångar i Tyskland hvarken an-

sett nödigt ej heller haft tillfälle att på annat sätt ingripa i

Tysklands angelägenheter och strider, hvilket Oxenstierna,

iifven efter Gustaf Adolfs död, med den fina diplomatens

skicklighet vetat förebygga. Det var också med en viss

afund Frankrike bevittnade Svenskarnes ovanliga lycka

])å den stora krigsskåde])latsen. Med slaget vid Nördlin-

gen vände sig bladet. Ukhelim, Frankrikes allrådande

minister, kunde ej med likgiltighet åse, att Svenskarne
voro nära att helt och hållet undanträngas och Österrike

på väg att återvinna sin forna tryckande öfvermakt. A
andra sidan var det för Oxenstierna af högsta vigt att

ersätta hvad Sverige förlorat genom sina tyska bundsför-

vandters afiall. Detta kunde endast ske genom att höja
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Frankrikes inflytande i Tyskland, ntan att dertore utesluta

Sveriges; detta var likväl icke så lätt. Visserligen öfverlät

Oxenstierna åt Fransmännen lastningen Filipsburg och er-

bjöd åt Frankrike hela landet vester om Weser eller till och

med vester om Elbe, i fall Sverige fick fria händer öster

om dessa floder och dessutom i undcrhållspenningar crhölle

1 million livrés årligen: men ställningen hade nu för-

ändrats och många af evangeliska förbundets furstar sökte

Frankrikes i stället för Sveriges beskydd. Frankrike

tycktes således kunna umbära Sveriges åtgörande i Tysk-

land, hvarföre ock det till Paris afsända svenska sände-

budet Hugo Grotius föga kunde uträtta. Kanslern be-

slöt dä att resa sjelf Med ett följe af 2U0 personer

anträdde han i april 1685 resan från Strassburg öfver Loth-

riugeu till Com])iégne, der franska hofvet då vistades.

Med utmärkta hedersbetygelser blef han motta-

gen; hans sällskap underhölls på franska konungens

bekostnad, och ett förbund mellan Frankrike och Sverige

kom verkligen till stånd. Den 28 april 1635 blef det-

samma undertecknadt och innehöll: "fri religionsöfning

beviljades åt Tysklands katoliker; både Frankrike och

Sverige skulle mot kejsaren försvara staternas oafhängig-

het; Frankrike skulle åt Sverige tillhandahålla Mainz,

Worms och några kringliggande orter samt betiila under-

hällspenningar till belopp, som framdeles skulle närmare

bestämmas." 1 politiken liksom i öfriga menskliga för-

hållanden beror mycket ]iå skenet: i sjelfva verket var

det mer det kända förhållandet att ett förbund egdc rum
mellan Sverige och det mäktiga Frankrike, än sjelfva

förbundet, hvars vilkor voro temligen obestämda och ej

förr än tvenne år derefter stadfästes, som blef till tördel

för Sverige. För detta sken och den fördel, fosterlandet

deraf kunde draga, räknade Oxenstierna som småsaker

ett eller annat stötande drag af den stolte Richelieus

öfvermod som uppenbarade sig vid fördragets afslutande

Från Compiégne begaf sig kanslern till Paris, der

hans boning i Hugo Gi'otii hus ständigt omgafs af

nyfikna, som ville se Sveriges store rikskansler. Från

Paris gick vägen öfver Dieppe sjöledes till Holland och

derifräu tillbaka till Tyskland, der det nu blef Oxenstier-
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nas svåra uppgift, att reda den trassliga härfva, som
genom freden i Prag uppstått för Svei-ige.

Svårigheterna ökades genom brist pä penningar.

"Når ej traktaten ett lyckligt utslag/' skrifver regerin-

gen till kanslern i fråga om polska stilleståndet, "vill

det på längden falla oss svårt med kriget att uthärda,

alldcnstuud fattigdomen i landsändarne nu är så stor af

den missväxt och dyra tid, som nu några år öfver hela

riket varit hafver, att allmogen hvarken i år eller i Qol

kunnat sina rätta utskylder utgöra, hvarjemte kronan
tagit stor skada af grufvefall vid Kopparberget; hvilket

allt satt oss i så stor medellöshet, att vi intet veta, huru
vi skola uppehålla den ordinarie staten, mycket mindre
något stort, särdeles i penningar, till krigets kontinuation

prestera. — När största delen af senorna genom de lång-

variga krigen äro afknäckta," tillägger regeringen i sin

skrifvelse, "med hvad kraft skall då kroppen röra sig? Så-

dant må I betrakta och edre consilia derefter proportionera."

Så lät det från Stockholm, under det man i Frankrike

förebrådde (Jxenstierna att hafva förlorat allt mod till kri-

gets fortsättande. — Hvad Frankrikes politik i öfrigt be-

träffar, finna vi en förklaring deröfver i Richelieus

yttrande till sin konung 1633: "kriget i Tyskland (mot

Österrike) och i Holland (mot Spanien, således mot de

båda grename af Habsburgska huset) måste underhållas,

kosta hvad det ville (blicken var redan nu riktad på
Rhenfloden såsom Frankrikes gräns i öster, och det mot
Frankrikes lugn och sjelfbestånd fiendtliga Habsburgska
husets öfvermakt borde brytas), men så länge som möjligt

blott genom penningar, utan att Frankrike deri toge öppen

del; emellertid skulle man såsom pris för detta understöd

söka att bekomma de fasta platserna vid Rhen: ledde

detta äfven framdeles till öppet krig, så vore fördelarne

stora och faran liten; konungen kunde sträcka sitt rike

till Rhen blott genom att emottaga hvad genom andras

vapen blifvit eröfradt, och skulle blott genom besittning

deraf, såsom underpant, kunna göra sig till herre öfver

kriget och freden: — Sverige borde man ej låta falla,

men förhindra dess öfvermakt i Tyskland; kanhända skulle

tiden genom någon händelse aflägsna all fara i detta af-

secnde." Detta var den politik, som af den sluge franske
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statsmannen utstakades, och visserligen måste vi beundra

hanT, förmåga att 'beräkna möjligheter'. Man torde näm-

ligen med skäl kunna påstå, att af de stridande mak-

terna i trettioåriga kriget Frankrike oftrade minst och

vann mest.

Allt förenade sig för att gynna Richelieus planer.

Hertig Bernhard, utsedd till det evangeliska förbundets

fältherre, stod med hela sin här i Frankrikes sold. Hans
eröfringar kommo uteslutande detta land till godo och

det tag, soip Richelieu sålunda fått om ett af det tyska

rikets skönaste länder, släppte han icke •— Elsass blef

en fransk provins. Flere andra platser vid öfra Ithen lem-

nades äfven af evangeliska förbundet åt Frankrike, och

»Sverige, slaget och förödmjukadt, hade måst söka dess

beskydd. Dock dröjde

det icke länge förrän

jemnvigten återstäldes.

Sverige hemtade sig

å nyo genom Oxen-
stiernas kloka om-
tanke, och seger-

lyckan återvände till

svenska vapnen, sedan

Svenskar återfått be-

fälet öfver Sveriges hä-

rar och "Johan Baner
vridit Gustaf Adolfs

kommandostaf ur de

tyska furstarnes

hand".*)

Men innan vi öf-

vergå till skildringen

:
,
af 1635 års fälttåg

under Baner, som an-
' förare på svenska si-

dan, torde det vara

af nöden att ännu
nämna några ord om de fredsunderhandlingar, som äfven på
Sveriges sida öppnades efter slaget vid Nördlingen och i

sammanhang med freden i Prag. Redan i aug, 1635 lät

') Geijur.

40. Johan Baner.
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Oxenstierna hos sachsiske kui"tursten tortråg-a sig, "huru
man borde företaga saken till erhållande af en fullkomlig

fred, och om kurfursten vore af kejsaren befullmäktigad

att underhandla med 8vei'ige." Härpå svarade Johan
Greorg, att "han icke kunde inlåta sig i svaromål på någon-
dera frågan, förr än Övcuskarne utan någon liendtlighet

eller plundring utrymt alla länder kring Elbe och utfäst

sig att genast lemna hela T3-skland. (Jm Oxenstierna ville

å Sveriges vägnar lofva och låta verkställa detta, så

försäkrade kurfursten, i enlighet med Pragfreden och

sin egande fullmakt, att hvarken det romerska riket

eller hans majestät kejsaren skulle "på Sverige eller

några dess tjenarc hämnas eller straffa hvad dem emellan

sig tilldragit hade."

Trots kurfurstens öfvermod sökte (Jxenstierna upp-

riktigt freden och framstälde följande vilkor: l:o Alla

oförrätter och skador blifva å ömse sidor förlåtna och
glömda, icke blott mellan scaterne utan äfven mellan
enskilda. 2:o Sverige får penningar i krigsomkostnad,

och tills dessa utbetalas, några sjöstäder i pant. 3:o

Härens fordringar gäldas af Tyskland. 4:o Kejsaren

stadfäster freden. 5:o Sverige lemnar alla eröfrade

kanoner. — Kurfurstens svar var följande: l:o All-

män förlåtelse lemnas endast med de i Pragtreden
föreskrifna inskränkningar. 2:o Ehuru kurfursten e/ var

förpliktigad dertiU, lofvade han att efter yttersta förmåga
söka öfvertala evangeliska ständerne att inom fyra eller

fem år betala Sverige en million riksdaler. 3:o Härens
fordringar känner ej kurfursten, kan alltså icke yttra sig

om dem. 4:o Kejsarens stadiastelse innefattas redan
i Pragfreden; till öfverflöd vill kurfursten med egen
hand och sigill på kejsarens och dess bundsförvandters

vägnar lofva att i glömska begrafva allt hvad Sveriges

statsmän och härar sedan 1630 hegatt.

Då vi erinra oss, att det var den af Svenskarnas
vapen tvenne gånger räddade kurfursten som nu torde ett

sådant språk, är det också förklarligt att Baner .sedermera

lät sin '^straffande"' hand så tungt falla öfver honom —
det är endast att beklaga, att hans olyckliga land dervid
lick umgälla hvad regenten brutit. Ännu stod Baner efter

ett segerrikt tåg till Böhmens hufvudstad Prag med sin
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armé oöfvervunnen och hotande i Thiiringen. Men olyck-

ligtvis bestod ätVen denna armé, den sista, »Sverige nu
egde qvar på tysk botten, hufvudsakligen af Tyskar,
och dessa voro, äfven de, numera villiga att öfvergifva

svenska fanorna och hörsamma sachsiske kurfurstens

uppmaning att "såmedelst skaffa fred åt fäderneslandet".

Myteriet gick ända derhän att Oxenstierna i Magdeburg
blef af sina egna soldater tillfångatagen, ehuru han befriades

genom Baners ankomst. Emellertid hade 8achsai'ne blifvit

allt ifrigare att fiska i grumligt vatten. I synnerhet

var den ur svenska krigstjensten afskedade, numera sach-

siske generalen, Baudissin verksam att söka aflägsna

det tyska befälet i svenska hären från troheten mot
Sverige. Ställningen var så betänklig, att Oxenstierna och

Baner ej ansägo rådligt att vistas på samma ställe. Un-
der betäckning af några sqvadroner ryttare lemnade
Oxenstierna natten till den 19 sept. 1635 Magdeburg
och kom lyckligt till Pommern, hvarifrån han i medlet af

året 1636 återvände till Sverige och den 13 juli ankom
till Stockholm. Baner öfvertog nu ensam betälet i Mag-
deburg, sammankallade det öfver rikskanslerens afresa

häftigt knotandc befälet, tilldelade dem en allvarlig skrapa

och höll derefter till hela hären ett Ijangande tal, slu-

tande med orden: "den som är hedern, Sverige och den
evangeliska läran trogen, följe mig!" — Hären blef lug-

nad, och till yttermera visso förlades de mindre pålitliga

regementena i särskilda qvarter, medan Baner med de

öfriga drog sig åt Nedersachsen. Han hade likväl här

icke mer än 6,000 man, under det kurfursten, som nu
ändtligen, efter långt vacklande fram och tillbaka och

många kränkningar af Sveriges ära, öfvergick till öppna
fiendtligheter, stälde i fält en här af 30,000 man.
Emellertid gjorde kurfursten mindre skada som öppen

fiende än som opålitlig bundsförvandt, ty troheten hos

Sveriges trupper stärktes, sedan de i sitt rätta ljus fatt

skåda Kursachsens förfarande, och kurfurstens hotelse att,

om ej Svenskarnc ville laga sig bort från Tyskland, "hans

fot skulle hjelpa dem på vägen," synes ej hafva inverkat

på gången af detta krig, som efter freden i Prag varade

i ännu tretton år, och hvars grymma obeveklighet der-

efter snarare till- än aftog.
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25. Trettioåriga krigets fortsättning,

sedan Oxenstierna lemnat Tyskland.

Ett hämndokrig" mot Sachsen biet", sedan kurfursten

sjelt förn3^at kriget g^enoui att rycka in på Svenskarnes

hutVndqvarter, Baners närmaste uppg-ift. Redan den 22
okt. hade svenske generallöjtnanten Ruthven shigit 8ach-

sarne vid Dmnitz i Mecklenburg- och Baner hade, förstärkt

af Torsteusson, som från Preussen tillförde honom 2,(X)0

ryttare och sex regementen fotfolk, inryckt i Sachsen,

dit kurfursten, som närmat sig- Pommern, återkallades

för att försvara eget område, under det de uppretade

Svenskarne och de protestantiska iiyktingarne i svenska
hären, hvilkas sak kurfursten g^enom Pragfreden upp-

ottVat, rasade i hans land mod yttersta förbittring- och

grymhet. Så lät Baner vid ankomsten till Naumbur^ till-

kännagifva, att, om staden mot honom atiossade ett enda
skott, den skulle brännas och ingen enda menniska lem-

nas vid lif. De skrämda invånarne öppnade portarne.

Svenskarne tågade in, utkräfde 15,000 Rdr i brandskatt,

röfvade det oaktadt kyrkornas dyrbarheter, sönderslogo

deras prydnader, våldförde qvinnorna och plundrade

hvarje hus. En svår fläck låder här vid de svenska
vapnen, men vi må likväl ihågkomma, att, oaktadt Baner
skiljt ifrån sig och skickat till Westfalen de mindre
pålitliga regementena, hans här likväl ännu till större

delen bestod af Tyskar, äfvensom att han sjclf, med all

sin hårdhet i fiendeland, ingalunda gillade denna rysliga

framfart.

Emellertid bevakades med sådan styrka alla öfver-

gängar af Saaletloden, att sachsiske kurfursten ej kunde
komma sina betryckta undersåtor till hjelp. Detta var i bör-

jan af året 163(3. Men i mars månad nalkades till kur-

furstens undsättning kejserlige generalen Hatzfcld,som kom
vester ifrån, och mot hvilken således Saaletloden ej längre
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kunde vara ^kydd. Baner ötVergaf nu sin ställning bakom
Saalc, kurtursten gick ötVer floden och förenade sig med
Hatzlcld, och Baner drog sig åt norr törst till trakten

af JVlagdeburg, i hvilken fästning han inlade två rege-

menten under öfverste Drake för att torstärka garni

sonen, emedan Hatzfeld och kurfursten ryckte mot
staden, ^^jelf drog han sig, då munibrråden i denna nejd

började tryta, till Werben, säker om, att Magdeburg,
hvars besittning för Svenskarne var af den största vigt,

ännu länge skulle kunna hålla sig mot fienden. Men
till Övenskarnes synnerliga både harm och skada upp-

gafs denna stad redan den 5 juli. Den förbundna iiendt-

liga hären förstärktes af kejserlige generalen Marazini

och dennes trupper, och Baner drog sig än ytterligare

tillbaka åt Lliueburg för att invänta de från Westfalen

tillkallade trupperna under general Leslie. Förstärkt af

dessa och af 4,000 man under Witzthum, hvilka ankom-

mit från Pommern, hade nu Baner omkring 20,000 man
att ställa mot fiendens 30,000. De kejserlige väntade

tillika förstärkning af egna trupper under Götz och af

hertig Georg af Liineburg, som nu äfven förklarat sig

för 8venskarnes fiende. Hade föreningen med dessa

trupper af fienden obehindradt kunnat verkställas, hade

Svenskarne efter all sannolikhet varit förlorade. Deras

ställning var redan i hög grad betänklig, hvartÖi"e ock gene

ral Hatzfelds afsigt var att i en förskansad oangriplig

ställning uthungra, utmatta och upplösa svenska hären.

Denna plan blef likväl lyckligtvis omintetgjord genom
Baners anfall på den förenade kejserliga och sachsiska

hären vid Wittstock i Brandenburg den 24 sept. 1()36.

Ehuru underlägsna till antalet vunno Svenskarne en full-

ständig seger, det kejserliga fottblket nedhöggs nästan

totalt, fienden förlorade hela sitt artilleri, 150 fanor och

standarer samt öfver 2,000 fångar. Hatzfeld drog sig

tillbaka, kurfursten flydde och stannade på sin flykt icke

förr än i Leipzig.

Från Wittstock uppbröt Baner och tågade åter nedåt

Sachsen och Thiiringen. Han intog Erfurt och Torgau

och belägrade Leipzig samt var så nära att bemäktiga

sig denna ])lats, att muren redan var nedskjuten till 24

alnars bredd, och blott en timme återstod, tills storm-
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ningen skulle börja, då ett ilbud kom med underrättelse,

alt lienderne, som gått öfver 8aaletiodcn, nalkades tor att

undsätta staden. Utom sig af harm måste Baner upp-

liäfva belägringen och draga sig tillbaka i ett Ibrskan-

sadt läger vid Torgau, der han, följande samma plan

som (iustaf Adolf vid Schwedt och Werben, sysselsatte

de öfverlägsna fiendtliga härarne under tyra månader.

Emellertid hade tienderne trängt sig omkring Baner
till så öfverlägset antal och slagit bryggor både norr

och söder om honom öfver Elben, att han var så godt

som helt och hållet innestängd. Nu beslöt han att

anträda sitt återtåg. Han utspridde, att han ämnade
sig vesterut att undsätta Erfurt, som af fienden beläg-

rades, men i stället gick han öfver Elben och i ilmarschcr

mot Öder och Warte för att förena sig med den från

Pommern tillkallade Herman Wrangel. Men fienden,

som fått kunskap om Baners verkliga afsigt, tog en kor-

tare väg lör att genskjuta honom och afskära hans åter-

tåg. En kapplöpning uppstod, hvarunder svenska efter-

trupperna uppehöUos af kringsvärmande kroater, så att

tåget derigenom fiirdröjdes. Likväl gick Baner oskadad

och otörhindrad öfver både Odern och dess biflod Warte,
men vid Landsberg, strax efter öfvergången af den senare

floden fann han framför sig hela den kejserliga hären under
Gallas. 1 det lilla hörnet mellan Öder och Warte var

han nu helt och hållet inklämd utan utsigt att komma
lös. De kejserliga skrefvo till Wien och berättade, att

"de hade Baner i säcken", och detta tycktes de med
skäl kunna säga. Svenska hären syntes förlorad och

skulle utom allt tvifvel varit det, om ej Baner, störst

i motgången, genom sin rådighet och sitt mod räddat

densamma. Han sammankallade sitt krigsbefäl och till-

kännagaf för dera, att han beslutit genom Polen söka
sin armés räddning; han sände ock åt detta håll den
sämre trossen och skickade deråt sin hustru och frun-

timren i hennes följe. Underrättelsen härom blef innan

kort spridd till kejserliga lägret, hvilket just Baner bo-

räknat. Men plötsligt lät han genom ilbud återkalla

fruntimren och skyndade i ilmarscher vesterut mot Odern,
som han fann af fienden obesatt. Denne hade nämligen

låtit förleda sig af Baners föregifna marsch mot Polen
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och dragit en betydlig del af sina trupper åt detta håll.

Strax söder om Klistrin vadade nu Baner åter utan för-

lust öfver Odern, tog 100 af de kejserligas vagnar med pro-

viant, fortsatte iltåget ännu ett par dagar och förenade sig

den 3 juli vid 8ch\vcdt i norra Brandenburg vid Oderström-
men med Herman Wrangel. Detta Baners tåg, kändt
under namnet återtåget från Tmyiau, är ett bland de märkli-

gaste i krigshistorien och väckte både vänners ocl

fienders förvåning och beundran. "Ja, de hade mig i

säcken," sade Baner skrattande med afseende på de
kejserlige genei'alernas förut nämnda skryt, "men — de

glömde att knyta till den."

Emellertid var Baners belägenhet icke synnerligen

förbättrad. Han erhöll väl, medan de kejserliges "för-

våning" varade, några veckors väl behöflig hvila, men
i augusti månad närni de ^\<x Gallas, som nu tagit be-

fälet öfver de kejserliga häiarna. Baner hade dragit sig

åt Vor-Pommern tör att skvdda denna Svenskarnes sista

besittning i Tyskland, ritillas anföll under tiden Wran-
gels läger vid TrebelHoden. Visserligen blef fienden

trenne gånger tillbakasiagen, men dess öfvermakt var

stor och de svenska truppernas belägenhet vida sämre
än någonsin förut under kriget. Hären var på väg
att förgås af hunger och soldaterna ledo brist på ammu-
nition. Baner kastade sig derfor midt in ibland fien-

derna i Hinter-Pommern, under det Wrangel borde

stanna i sitt läger vid Trebel. Men i tanke, att Gallas

hastat efter Baner, reste Wrangel till Greifswald för

att rådgöra med Leslie om hvad vidare borde före-

tagas. Befälet lemnades under Wrangels frånvaro åt

Witzthum; men under tiden hade Gallas på anvis-

ning af tvenne mot 8venskarne uppretade pommerska
adelsmän lyckats komma öfver Trcbelfloden, och hela

Vor-Pommern låg nu for honom öppet. Svenskarne in-

stängdes i Stralsund, Anklam och Greifswald, de sista

platser, de nu egde qvar på tysk jord. Men endast med
nöd var det som äfven de kejserlige förmådde uppehålla

sig i det ödelagda Pommern, der soldaterna icke kunde
få en beta bröd, deras hästar icke ett strå foder på stället,

utan allt måste hemtas från södra Tyskland. Pommern
var utätet och förödt, icke stort bättre stod det till i
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Brandenburg, Mecklenburg och Sachscu. och slutet tor

Gallas på detta segertåg blef, att han med vedernamnet

"Härtbrstörarcn" i dcc. l(io7 måste med en från (^(),()00

till lö,(XX) man förminskad hiir draga sig till Lilneburg

och Holstcin. Så slutade ItioT års för Svenskarne så

mödosamma och olyckliga talttåg. Under detta år atied

protestanternas oförsonlige tiende, kejsar Ferdinand den

andre. Han efterträddes af sin son Ferdinand den tredje,

som, ehuru medgörligare och försonligare cän fadern, i

öfrigt trädde i dennes fotspår.

Det gälde nu att ersätta de stora förluster, som Sverige

måst vidkännas under året 1637. Utsigterna voro allt

annat än lofvande. Erfurt och Hanau i öfra Tyskland

och några få sttider vid Östersjökusten voro allt hvad

Svenskarne egde qvar af sina nyss så omfattande eröf-

ringar i Tyskland; några tusen halfnakna och utsvultna

soldater enda återstoden af dess nyss så segerrika härar.

Men svärdet fördes af en Johan Baner, en Lennart Tor-

stensson, m. fl., och hemma i rådkammaren leddes öfver-

läggningarne och besluten af Axel Oxenstierna.

Svenska ständerne fattade ock vid 1638 års riks-

dag det manliga beslut att bära de tunga bördorna

gemensamt och att uppmuntra de hemmavarande till

tålamod och villighet för fäderneslandets ära och rädd-

ning. Frågan om krig eller fred öfverlemnades lika-

som förut till regeringens bestämmande, emedan denna

"med närmare kännedom af törhållandena kunde fäder-

neslandets fördel bäst bevaka." Regeringen handlade

ock derefter; friskt manskap utskeppades till Tyskland,

och nya torråd till arméns underhåll anskailades. Bri-

sten på penningar afhjelptes till en del derigenom, att

förbundet med Frankrike nu stadfästes, hvilket rike

genast betalte Sverige 4(X),0()0 riksdaler och lofvade

lika mycket i årliga underliållspenningar. Frankrike

tlirklarade kejsaren krig, och båda makterne, Frankrike

och Sverige, förbundo sig att ej sluta fred utan hvar-

andras samtycke.

Med en här af 30,()00 man uppbröt nu åter Baner

mot Gallas, som med- spillrorna af sin i pommerska

fälttåget förstörda här drog sig undan till Schlesien

och Böhmen. Gallas lemnade befälet och efterträd-
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des af Marazini och Sachsaren Hofkirchcn. — Den för-

ändrinf? i krigets sk'ck, som börjat ttirberidas »inder

året 163H, inträdde fullständigt med 1039 års lältlåg.

Banor kunde åter gå anfallsvis till väga. För att tinna

lifsniedel åt sin armé drog han sig till Liincburg och

Braunschweig att der öfvervintra. Både Danskarne och

hertig Georg hotade med krig, om Ba'ier vände sig ditåt,

men nöden tvang honom att icke fråga efter dessa

hotelser. Hertig Georg begärde nu neutralitet, och

Baner påskjmdade sitt tåg för att hinna undsätta Erfurt,

som af de kejserlige belägrades. I Halberstadt lemnade

han Torstensson med artilleriet och fotfolket, ilade sjelf

med rytteriet till Erfurt, undsatte staden och afskickade

Bfuel, som vid Oelnitz slog och tillfångatog en kejserlig

styrka under general Salis samt dref de öfriga af kej-

serliga hären inåt Böhmen. Sjelf tog Baner under tiden

Hachsarne under upptuktelse, emedan dessa ånj^o börjat

tiendtligheter mot 8venskarne. Baner jagade dem i

hast ända ned emot sachsiska Schweitz till Freiberg

och till murarne af Dresden. Dessa händelser föreföllo

alla inom januari och februari 1639.

Derefter företog sig Böner att belägra Freiberg. Till

dess försvar samlade sig en kejserlig styrka af 7,WO man
under Marazini. Hatzfeld var ock i antågande. Men Baner

beslöt att angripa Marazini och Sachsarnc, innan Hatzfeld

hunne fram. Han kallade till sig Torstensson, och den 4

april stod träftningen vid ChemniU. Den förenade sachsisk-

kejserliga hären hade valt en fördelaktig ställning, men
Svenskarnes anftill var oemotståndligt. Hela den iiendt-

liga hären blef upprifven, åtta kanoner och all trossen

togos och 1,50<]) fångar gjordes. Baner fullföljde derpå

sitt segertåg in i Böhmen och framträngde till närheten af

Prag, der han vid Bmndeis den 19 maj tog till tänga

de kejserlige generalerna MontemcuU och Hofkirclien, som

velat undsätta den böh miska hufvud«taden. Detta lyc

kades likväl strax derefter för general Hatzfeld, som in-

ryckte i staden. Baner erbjöd strid, men Hatzfeld

undvek den, hvarför den förre som var för svag att före-

taga en ordentlig belägring, inqvarterade sina trupper i

nordöstra Böhmen, der Svenskarne i rymligare och rik-
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ligare qvarter än förut fingo njuta någon tids väl be-

hutlig vedel qvickclse och hvila.

Från Böhmeu vände Baner tillbaka till Vadisen

och företog sig att belägra den lilla staden Pirna och

dess slott. Staden intogs, men slottet försvarade sig så

hårdnackadt, att Baner på dess belägring uppoffrade HX)0(J

man, utan tramgåug. Han betaide då, att staden skulle

brännas. Borger^kapet ölVcrlemnade en skriftlig ansökan

om försköning. Den lilla staden hade redan förut lidit

ganska mycket af den der tillsatte hefälhafvaren, en vild-

sint .Skotte, som obarmhertigt plågat och misshandlat inne-

vånarne, tills han i ett anfall af raseri skjutit sig sj(df

Baner ville likväl icke lyssna till de olyckliga borgarnes

böner. "Gån bort," sade han, "och fogen er i ert öde.

Då eder egen kurfurste icke skonar er, så kan jag som
fiende än mindre göra det." Bönerna upprepades, men
förgäfves. "Om," sade han, "I ej inom två timmar med
hustrur och barn lemneu staden, så biifven I också sjelfve

plundrade och brända." Frän brand räddades slutligen

staden genom en böneskrift från sachsiska kurturstinnan,

men stadsmurarna voro då redan nedrifna, husen för

andra gången plundrade, och de olyckliga invånarne

utdrifna.

Från Sachsen gick Baner för andj-a gången till

Böhmen och stod den 1 1 oktober än en gång framför

Prag. NågTa utanverk cröfrades och staden besköts, så

att kulorna slogo ned i det lustslott, i hvilket erkehertig

Leopold AVilhelm för tillfället upjJchöU sig. Men då intet

viisentligt kunde uträttas, emedan kejserliga uudsättnings-

trupjter nalkades frän tiera håll. gick Baner i vinterqvar-

ter, sedan han skickat Stålhandske med östra sidohäreu

till Schlesien och Königsmark med den vestra till Frauken.

Den af Baner följda operationsplanen bestod nämligen deri,

att trenne härar skulle beherska tloderna \\ eser, Elbe och

Öder, pä det sätt, att hufvudhären under Baner sjelf skulle

operera utefter Elbe, understödd af en sidohär i vester och

en i öster, hvilka vid svårare trångmål drogos till hufvud-

hären, men så snart sig giira lät, åter skildes dcrifrän.

Så höllos emellertid svenska vapnen under vexlande stri-

der utbredda öfrer en stor del af Tyskland, hvilket utan
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Baners skicklighet, i anseende till ftvenskarnes ringa strids-

krafter, icke eljest hade kunnat ske.

Under året 1639 slutades en orolig bana. Det var

hertig Bernhard af AVeiraar, som under detta år ofoi--

modadt afled. Under åren 1635— 1637 hade han, ehuru

i Frankrikes sold, af Bichelieu blifvit föga understödd,

hvarföre han ock tbga kunnat uträtta. Men sedan för-

bundet mellan Frankrike och Sverige 1638 blifvit stad-

last, blef Eichelieu angelägnare att äfven aktivt deltaga

i kriget, och hertig Bernhard vann nu betydliga fördelar

mot de kejserlige; den ena platsen efter den andra i

Elsass intogs och slutligen öfvergick äfven fästningen

Breisach, hvarnied landets eröfring kunde anses fullbordad.

Emellertid vaknade ånyo ärelystnaden i hertigens sinne,

och spänningen mellan honom och Eichelieu tilltog allt

mera. Hertigen föranleddes äfven häraf att åter närma
sig Sverige, hvartill, som man förmodar, äfven andra än

politiska skäl bidrogo. Eedan konung Gustaf Adolf hade

tänkt på att törmäla hertigen med sin systerdotter Kri-

stina Magdalena, och hertigen försakade flera franska

giftermålsanbud, bland dessa ett med Eichelieus egen

systerdotter. Men dessa planer afbrötfis hastigt och

oväutadt genom hertigens död. Man misstänkte då, att

förgift skulle varit orsaken dertill, och att Eichelieu

skulle varit upphofsmannen. Senare tiders forskningar

hafva likväl vederlagt dessa förmodanden och visat,

att hertigen sjelf genom ett omåttligt leihadssätt varit

till en del vållande till sin förtidiga död, ehuru denna

sannolikt påskyndats äfven af förtrytelsen öfver Eiche-

lieus handlingssätt. Emellertid var, enligt en då lefvande

författares utsago, hertig Bernhard den ende af Tysk-

lands furstar, som med heder uppbar furstenamnet. Den
krigshär, han efterlemnade, öfvergick hel och hållen i

Frankrikes tjenst.

Med början af året 1640 såg sig åter Ba^er i spet-

sen för en här af 36,000 man. Tysklands kejsare, som

af fyra års misslyckade fälttåg ändtligen hemtat den lär-

dom, att ingen af de generaler, som under dessa år an-

fört hans härar, hvarken Gallas, Hatzfeld eller Marazini,

var Baner vuxen, kallade nu i spetsen för sina arméer

bredvid erkehertig Leopold Wilhelm den erkändt skicklige



BAXEES FÄLTTAG I TYSKLAND. 263

Piccolomini, som nyss anfört Spaniens härar i Nederlän-

deme. Med honom följde flere af de ryktbara wallouska

regementena. Baner, som var tor svag att mäta sig me4
denna fiende, tillkallade Köuigsmark med vestra sidohären

samt drog sig undan till Sachsen. AtVen Frankrike

förmåddes att låta hertig Bernhards trupper, som nu
stodo under Guébriant, förena sig med Svenskarne, och

sedan slöto sig till dessa äfven Hessare och Liineburgare.

De tågade samtlige mot Saalfeld i Thiiringen, der Picco-

lomini slagit läger, 40,0(X) man stark. Här började mi
ett sviiltkrig, sådant att hos Piccolomini, som led värst,

ett bröd, stort som en knytnäfve, kostade en dukat.

-

Älven hos Svenskarne var ställningen föga bättre

och för öfrigt förlamades här alla anstalter genom tvistig-

heter mellan betälhafvarne. Baner var den dugligaste,

fransmännen voro de mäktigaste och fordrade törsta

platsen, Hessaren Melander, sannolikt besoldad af kej-

saren, betedde sig så, att han till slut af landtgrefvin-

nan blef afsatt, och Liiueburgaren Klitziug stod väl på
Baners sida men till följd af ett rykte, att han var
svensk soldtagare, blef hans biträde för Svenskarne
snarare till skada än till gagn. Slutligen begagnade
sig Piccolomini af ett tilltälle, då Baner var frånva-

rande i Magdeburg, att lemna detta så förödande svält-

krig och draga sig undan genom Franken till Hes-
sen, hvarifrån han åter lÖr att straffa en afiällig bunds-

lörvandt helt hastigt drog åt AVestfalen i afsigt att

tjfver Wesertloden inrycka i Liineburgska landet. Häri
blef han likväl af Baner förekommen och tvungen
att återvända till Hessen.

Tru])perne förlades nu å ömse sidor i vinterqvarter,

(ich sä slutade IG-KJ års talttåg, om hvilket Baner sade,

att detsamma till töljd af det delade befälet och hans

nye motståndares Piccolonunis skicklighet var det svå-

raste, han någonsin genomkämpat. Hans egen här för-

lades i Thiiringen och Stålhandskes trupper i Schlesien,

medan Hinterpommern försvarades af Lilliehöök och
Vorpommern af Axel Lillie.
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26. Baners sista fälttåg. Torstensson

härförare.

'ed början af aret 1641 inföll en så stark

Uinter, att nästan alla Tysklands floder

lisbelades. Eaner beslöt begagna tillfäl-

^let och från Thiiinngen genom Fran-

»ken draga till Öfre Pfalz, för att öfver

Donau anfalla Eegensbnrg, der Tysk-

lands kejsare och furstar just nu Toro församlade. Guébriant,

anföraren för hertig Bernhards forna armé eller, som vi nu
kalla dem, de weimarska trupperne, lolVade understödja före-

taget och underbefålhafvaren i samma hcär Taupadel, som var

tysk och förut A-arit i 8ve7'iges tjenst, försäkrade sig vilja

följa Baner i lif och död. Den 2 jan. inbröto de för-

enade härarne i C)fre Pfalz, och den 17 stodo Baner
och större delen af hans rytteri samt 1,C00 man fotfolk

och några kanoner så nära Regensburg, att en talandes

ord kunde höras öfver floden.

Bestörtningen i staden låter sig knapt beskrifvas.

Blott kejsaren sjelf bibehöll lugn och sinnesnärvaro. Emel-
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lertid blcfvo uUa torsvarsanstaltcr snart öfverfiödiga, ty

redan samma dag intoll starkt töväder, och isen bröts

genast u})]) pä Douautloden. Det blef således omöjligt att

komma ötVer — att slå en brygga ötVer tioden lät sig

heller icke göra till följd af den myckna driiisen, och
ett återtåg biet" så mycket mera nödvändigt, som Gnc-
briant med weimarska hären just i det mest kritiska

ögonblicket ötvergat' Baner. Samtidigt drogo de kejser-

lige i största hemlighet trupper tillhopa från både
Österrike, Bajern och Böhmen för att med öfverlägseu

styrka oförmodadt kasta sig öfver Baner och helt och

hållet förstöra hans här. Af en händelse blef likväl

Banei' underrättad om planen och bröt genast upp från

Ofra Pfalz på väg till Böhmeu. Fienden var efter i hamn
och häl och Baner skulle varit förlorad, om ej svenske
öfversten Uri/c Slange vid l^euburg med 2,000 ryttare i

fyra dagar uppehållit hela den fieudtliga hären, en strid,

hvaraf han erhöll binamnet di-it svenske Leonidm. Baner
kom emellertid lyckligt undan till Böhmen. dock så jemt
och nätt att fiendens tortru])p ständigt skärmytslade med
Baners eftertruj^per. Likväl var hans ställning äfven i

Böhmen föga tryggad, ty han hade ingen enda Rist-

ning till stöd för sin underlägsna här. Hans enda
räddning var att öfver Erzgebirge komma till 8aeh-

sen och -der på nytt förena sig med weimarska hären,

söm genom täta budskickningar blifvit ditkallad från

Franken. Men detta undgick ej Piccolominis uppmärk-
samhet. Han sökte komma före Banor till det pass, som
vid Prissnitz ledei" öfver Erzgebirge, för att der stänga

Baner vägen; begge ansträngde sina trupper med ilmar-

scher det starkaste som var möjligt, och blott en half tim-

mes försprång var det, som här räddade Baner. Inkommen
i Sachsen förenade sig Baner vid Zwickau med weimarska
hären under Guébriant, som nu ångrade sin föregående

obetänksamhet. Hela den förlust Baner lidit på detta

ryktbara återtåg, som i krigshistorien tått rum bredvid

det Torgauska, var de 2,000 man, som Slauge tor den
öfriga härens räddning uj)poflrat, och som efter den mest
törtviHade strid blifvit krigstångar. Kurfursten af Sach-

sen, som ansett svenska häi-en utan räddning firlorad,

hade i glädjen öp]niat sin hiifviulstads kvrkor tdl on tack-

Sve.nsk histnrid. II. 12
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siigelsefest. Men knappt hade knrfurstens öfverhofpredi-

kant nedkommit Irån predikstolen förr än ströftrui)i)er af

svenska hären visade sig utanför Dresdens murar. Detta

var Baners sista bedrift. Redan i fyra år hade han gång
efter annan förnyat sin begäran om alsked för att

återvända hem. Men Oxenstierna hade i rådet satt sig

deremot. "Baner," sade han, "är på sin plats omistlig,

och derföre måste han stanna qvar." Slutligen, hösten

1(340 hade hans helsa så försvagats, att dä sorgen öfver

hans andra gemåls död tillkom, han bestämdare än någon
gång förut i rådet anhöll om afsked, som dock fort-

farande lika bestämdt fast i de mest lofprisande och smick-

rande ordalag tillbakavisades af rikskansleren. Ansträng-

ningarna, mödorna och oron under återtåget till Sächsen

våren 1G41 hade emellertid ohjelpligt undergräft hans

helsa. Han lät frakta sig ömsom i hängbår, ömsom i

vagn, och det påskyndade tåget, då de kejserlige voro

i hamn och häl efter, i fijrening med Baners outtröttliga

ande, som ej tillät honom att, ehuru snart sagdt döende,

vara i overksamhet, förtärde de sista krafterne. I Hal-

berstadt afled slutligen den store mannen den 10 maj

1641. Före sin död hade han tillkännagifvit den önskan,

att Torstensson skulle blifva hans efterträdare samt att,

till dess han ankomme från Sverige, befälet skulle föras

gemensamt af Pfuel, Baners svåger, Wittenberg och Karl

Grustaf Wrangel.

Baners lik åtföljde sedermera svenska hären till

den 4 juni, då det under dubbla salvor af artilleriet

fördes från Altmark upp till Wismar, der riksrådet

Ture Bielke mötte med ett enkom för likets hemförande

af regeringen utrustadt örlogsskepp, som i slutet af

augusti ankom till Sverige. Den 9 sept. firades den

högtidliga begrafuingen i Stockholm. 2,000 man vorr»

uppstälda, alla kanoner i staden aflossades, de många
eröfi-ade fanorna och ståndaren buros med i sorgetåget,

hvartill äfven drottningen sjelf anslöt sig. I ett af Baner

sjelf utsedt grafkor i Riddarholmsk}Tkan nedsattes liket,

hvartill sedermera mer än hundra år efteråt på beställ-

ning af riksrådet Höpken lörlärdigades en marmorkista,

i hvilken det förut i grafkällaren undangömda stoftet

nedlades.
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Betriiffande Baners personlighet kan man säga, att

han cgde krigarens både dygder och fel. Han var en af

sin tids störste härtörare. till anletsdrag och i synner-

het till gestalt ganska lik konung (justat Adolf, hvars

verk han pä slagtaltet återupprättade och hvars stora

toredönie han sökte att efterlikna, utom i mildhet mot
besegrade fiender. En kursachsisk här under Baudissin

samt tre kejserliga härar, två under Gallas och en under

Piccolomini, hade af honom blifvit helt och hållet upp-

rifna och torstörda. 30,000 sachsare och (»0,000 kejser-

lige hade fallit för hans svärd; tJCK) från fienden eröf-

rade fanor hade han hemskickat till Sverige. 1 farans

stund var han med öfverallt, outtröttlig, vaksam och försla-

gen. Särskildt anmärkningsvärd var hans lormåga att

med små medel uträtta stora saker. Af sina soldater var

han högt älskad och hy^ste för dem en faderlig omtanke.

Inom sin här ville han vara den tcirste, tålde der aldrig någon

raotsäg-else, var sträng, men rättvis. Ädel och storartad var

hans kärlek till det gamla Sverige, som kostade honom stora

uj)pofiringar. ty då kriget skulle underhållas, men ki*onau

saknade })enningar, hände mången gång, att Baner fick

släppa till af egna medel. Han valde ^ att så verka för

fosterlandets bästa, hellre än att såsom Ake Tott, Königs-

mark eller Karl Gustaf Wrangel för egen del samla

ofantliga rikedomar. Allt hvad han vid sin död lemnade

efter sig, var 2<.)0,OCM} Rdr. Af fienderna frestades han

med anbud af riksfurstevärdighet och 4(J,000 dukater i

årligt underhåll, men han försakade det och blef sitt

tiidernesland trogen. Med sådana fortjenster förenade

Baner jemväl stora fel. Han var sorglös och lättsinnig,

vid glaset öfverdådig, samt till lynnet häftig och het.

Att Torstensson och han, som voro hvarandra vuxna i

duglighet och fortjenster, kunde så väl förlikas i befälet,

var alltså mer Torstenssons än Baners förtjenst. Ej heller

kan det förnekas att Baners krigssätt var grymt och män-
gen gång omenskligt; om än dessa grymheter, mest för-

öfvade i Sachsen och Böhmeu. i någon mån kunna ursäk-

tas med befallningarne från regeringen i Stockholm att

straffa Kursachsen för dess herskares trolöshet, så är

det likväl ovedersägligt, att Baner i detta fall icke gjorde

hvad han för ofogens afstyrande kunnat och bort göra,
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iifven som att Svenskarne etter hans död unrler den men-
niskovänlig^c Torstenssons ledning' ölVerging-o till ett mil-

dare krigssätt. Detta allt oaktadt tillhiir Jiancr fleu

odiidliga äran, att efter nederlag' och vanära halVa åter-

stält svenska namnets heder i Eurojia.

Baner var trenne gånger gitt; första gången med
Katarina Elisabet Ptiiel, en tysk fröken, som ifrån I5ran-

denburg inkommit till Sverige med drottning Maria Eleo-

nora. På sin dödsbädd l(i3t') hade hon stiftat en ny
trolofning mellan maken hon gick att lemna och sin

törtrogna väninna enkegrefv innan Elisabet Jnliana af

Löwenstein, en ovanligt ädel och högsinnad qvinna, Baners

goda engel och af soldaterna i hären vördad och älskad

som en moder. Men detta lyckliga äktenskap räckte

tyvärr ej längre än fyra år. Baner var vid hennes

bortgång till en början utom sig af sorg, men med hans

Ijnme kunde denna ej räcka länge. Icke fullt fyra månader
efter sin andra gemåls död fick Baner på slottet Arolsen

se den sextonåriga sköna nmrkgrefvinnau Johanna af

Baden-Durlach. Han blef genast betagen af en häftig

kärlek och gjorde täta besök på Arolsen. Snart fiiade

han, men erhöll icke genast bestämdt svar. ]S'ågra

dagar derefter hördes emellertid till de angränsande

hessiska städerna (svenska lägret var vid Fritzlar i

Hessen) ett så häftigt skjutande, att innevånarne togo

tor gifvet, det Piccolomini och Baner kommit till ett

åtgörande fältslag, hvarför de hastade till kyrkorna för

att nedkalla välsignelse åt protestanternes vapen. Snart

fick man likväl höra, att det var endast ett litet 'ja'

från Arolsen, som förmått den lycklige älskaren att i

glädjen låta afFyra alla lägrets kanoner. Bröllopet stod

den G september med pomp och ståt. Men just som
prosten slutat vigseln, kom bud, att Piccolomini anträdt

det vid skildringen af 1640 års fälttåg omnämnda tåget

från Hessen mot Weserfloden och Liineburgska landet.

Baner lemnade brud, bröllop och alltsammans, kastade

sig till häst och skyndade till lägret. Svenskarne kommo
ock tidigt nog för att törekomma fiendens afsigter och

tvinga honom att återvända till Hessen. Sedan faran

var öfver och man återväudt till lägret, hemtade Baner
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sin unga brud och mottog honne inför den uppstälda

hären under kanonernas dån från hela lägret.

8trax efter underrättelsen om lianers död beslöt

Piccolo-niini begagna tillfället och angripa svenska hären,

medan den var utan ötVerbefälhafvare. Svenska, weimar-
ska och liineburgska trupperna voro nu sysselsatta med
belägringen af Wolfenbiittel inom braunschweigska om-
rådet. Den af Eaner qväfda npprorsandan hos de tyska

öfverstarne hade ock ånyo utbrutit, hvarföre utsigterne för

lienden voro än mera lofvande. Bvenskarne voro de som
fingo mottaga anfallet, utan att tillräckligt understödjas af

sina bundsförvandter, men det oaktadt mottogo de det-

samma med sådan fasthet, att Piccolomiui efter fem timmars

häftig strid måste rymma tältet med förlust af tre till

fyra tusen man. Detta var striden vid Wolfmhidtd.

Emellertid var tillståndet inom svenska hären i hög
gi'ad betänkligt. Öfverstarne framkommo till de tillför-

ordnade bofälhafvarne med dryga anspråk, som i pockande

ton framstiildes : de fordrade till och med att tå deltaga

i generalernas krigsråd och skickade fullmäktige till iStock-

hohu att å samtliges vägnar till regeringen framföra deras

fordringar. Generalerna voro ej heller sins emellan ense,

och Danmark och Kursachsen stämplade för att locka alla

Tyskar att lemna svenska fanorna. De franska trupperne,

Svenskarnes bundsförvandter, hade just nu utfått sin sold,

klädde upp sig och letde kräsligt. Svenskarne åter voro

ännu utan penningar, lefde på svält och gingo i 'trasor.

Profvet var hårdt för fräniHngarne i svenska hären och

deras trohet mot den gemensamma saken, så mycket
mera, som sjelfva striden numera förlorat sitt ursprungliga

mål ur sigte, och äfven Svenskarne från medlet af 16'}0-

talet kanske mest stridt för erhållande af en för Sverige för-

delaktig fred. Jilen sakerna ändrade sig snart. Salvius,

.Sveriges fullmäktige i Hamburg, npplånade i eget namn
t)0,(X)0 Rdr för de närmaste behofvens tillfredsstäl-

lande och Eichelieu började motarbeta Danmarks och

Kursachsens stämplingar. Den 4 okt. 1641 landsteg

i Stralsund den nye betalhaf\aren tor svenska hären,

tältmarskalken Lennart Torstensson. Besväi^ad af en
plågsam fotgikt hade han hösten 1640 utverkat åt sig

afsked ur krigstjensten och våren 1641 återvändt till
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Sverige, der han ämuadc i lugn tillbringa sina återstå-

ende dagar. Men nu manade jtligtens bud, och blott

några veckor cfterTorsteiissonfs hemkomst uppträdde Axel
Oxenstierna och Iramstälde i hela rådets nanm den be-

gäran, att Torstensson ville se mera till taderneslandets

nöd, än sin egen sjuklighet, och åtaga sig öfverbeiälet

öfvcr svenska härarne i Tyskland. Torstensson antog

etter något betänkande anbudet, biet' fältmarskalk med
17,rHX) Rdr i löu och dessutom generalguvernör ötVer

Pommern med ytterligare 12,000 Rdr. Till hans bi-

träden torordnades i statssaker och ekonomiska ärenden

statssekreteraren Lars (irubbe och i krigssaker tälttyg-

mästaren Lilliehöök, hvilkea regeringen ville dana till

Torstenssous efterträdare. För öfrigt gjordes tfiltmarskal-

ken enrådaude vid hären med rättighet att till- och atsätta

till och med ötVerstar. Friska trupper, nya törräd och

235,000 Rdr i penningar följde den nye betalhafvaren

till Tyskland. Ett nytt anfall af totgikt hindrade honom
likväl att genast resa till hären, dit han anlände först i

november månad. Weimarianerne hade nu åter öfvergifvit

Svenskarne, och Torstensson gick i vinterqvarter norr om
Allerlloden, inom Lllneburgska området, Piccolomini åter

längre ät sydost i Anhalt och Halberstadt. Vcstra sido-

hären var under hela detta år förenad med hufvudhären

och den östra under Stålhandske nödgades draga sig till-

baka ur Schlesien och taga vinterqvarter i Brandenburg.

Då Svenskarne började lida brist på förråd, uppbröt

Torstensson redan den 2 jan. 1642 och tågade till Altmark,

vestligaste hörnet af Brandenburg. Hans giktsjukdom

anföll honom här ånyo, hvarjemte han hade att under-

trycka ett myteri som yppat sig inom krigshären. Det
var ett af de vanliga försöken från de kejserliges sida,

att locka Tyskarne från förbindelsen med Sverige. — Emel-
lertid skilde sig Bäjrarne från Piccolominis här, så att

Torstensson blef ungefär jemnstark med denna. Han bröt

upp i början af mars och tågade öfver floderna Elbe och

Havel förbi kejserliga hären och öfver mellersta Branden-

burg till Lorna i trakten af Öder, der han förenade sig

med Stålhandske. 20,000 man stark, men med en stor del

af r3'ttarno utan. hästar, emedan dessa under tåget genom
det öde Brandenburg gått förlorade, ryckte nu Torstensson
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rakt in i Schlesien mot iastningen Glogau på högra Oder-

strauden. Hertig Fraus Albert af Lauenburg, förut i

svensk tjenst, mi kejserlig beialhafvare i detta land, skyn-

dade till undsättning, men för sent, ty Torsteusson stor-

made genast och tog fästningen i första anfallet. 26
kanoner, 500 centner krut, 8,0lK) tunnor mjöl och 3,000
sadlade hästar föllo här i Svenskarnes händer. Härifrån

gick tåget mot Hchlesiens andra hufvudfästning .Schweid-

nitz. På vägen upphans hertig Frans Albert, blef slagen,

förlorade 4 kanoner, 3,(M)0 r3-ttare och sitt eget lif, och

strax derefter eröfrades äfven Schv^^eidnitz, hvarpå Tor-

stensson i slutet af maj öfver Hudeterne bröt in i Mähren
och belägrade Olmiilz. Hans afsigt var nämligen att

framtränga till Wien och der tvinga kejsaren till ired.

Men för att trygga vägen dit behöfdes en kedja af starka

fästningar. De voro Stralsiind, Stettin, Glogau, Schweid-

nitz, Brieg, Olmiitz och Briinn. Befälhafvaren i Olmiitz,

Miniati, hade för svag besättning och skrämdes att efter tre

dagars belägring uppgifva lastningen, hvilket sedermera i

Wien kostade hans hiifvud. Vid fästningens fall erhöll Tor-

stensson ett byte af 4,( M )0 centner bly, 1 ,8* K) centner krut, f)0

kanoner, 5,(X'k:> drägter åt fotfolk, ' 3,000 åt ryttare, 3,0(X)

musköter och 30(>,00<?> rdr i brandskatt samt dessutom

vin och s])anmål i öfverliöd. Han vann ock härigenom

fast fot i Mähren och en stödjepimkt för kommande fält-

tåg. Olmiitz bibehöll sig sedermera intill krigets slut i

Svenskarnes händer. Från denna plats ströfvade Sven-

skarne omkring hela Mähren, ochöfverste Helmut Wran-
gel svärmade med sina lätta trupper ända till grannska-

pet af Wien, der oron blef så stor, att kejsaren lät

sin hofstat flytta undan ända till Grätz. — '^jelf fram-

ryckte Torstensson efter Olmiitz' öfvergång mot Brieg,

men här mött af ett oväntade envist motstånd och för-

svagad till sina stridskrafter genom den betydliga styrka

och de dugliga anförare, han nödgats lemna efter sig

i de eröfrade fästningarue, måste han, då Piccolomini

med öfverlägsen styrka nalkades, draga sig tillbaka. Han
medförde dock och dref framför sig 200 vagnar, lastade

med byte, och, såsom det säges, 10,000 röfvade kreatur.

Vid jiommerska gränsen stannade han, sände Königsmark
åt Sachsen och inväntade sjelf förstärkningar från Sverige.
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ITndor iidun bcjgiirdc han ock afskcd, bdiarande att gikt-

plågorna mod liöstkylan skulle återkomma. Kågot atsked

blcf dock icke al', utan Torstensson fick ännu bära don
tunga, men ärofulla lotten att tbi-a Sverigeis härar till

strider och segi-ar. El'ter föreningen med Karl (xustaf Wran-
gel och avantgardet, 4,(X)0 man, af det från Sverige an-

komna torstärkuingsmanskaijet, uppbröt Torstensson och

rtiddade (jrlogau, som af de kejserlige belägi"ades. Der-

efter inföll han i Hachsen och belägrade Leipzig. Picco-

lomini hastade till den vigtiga platsen-s forsvar, och här
stod den 23 okt. 1642 vid Breitenfehl, på samma olats,

dt-T Gustaf Adolf elfva år förut hade segrat, det for

8venskarue ärorika andra slaget vid Lcijiz/fj. Högra fly-

geln tordes här af Wittenberg och Stålhandske, centern

af Johan Lilliehöök och Kai'l Grustaf Wrangel, samt venstra

flygeln af Erik 81ange och Ivönigsmark. Reserven kom-
menderades af x\xel Lillie. Ofverbefälhafvare på svenska
sidan var Torstenssou, på den kejserliga erkehertig Leopold
Wilhelm och Picc(:)lomini. 8venskarne innehade ungefär

samma ställning som Tilly, de kejserlige samma ställning

som Gustaf Adolf i slaget elfva år förut innehaft. Redan
i början af striden blef Erik 81ange, Keuburgs tappre

försvarare, skjuten. Venstra flygeln, som han anfört,

råkade dervid i oordning, men ordnades åter af Königs-

mark och den unge pfalzgrefveu Karl Gustaf, som hiir

gjorde sin första lärospån. På 8venskarnes högra flygel

utfördes första anfallet af Wittenberg med sådan häftig-

het, alt ungrare och kroater genast togo till flykten och

fiendens öfriga styrka öfvermaunades. Erkehertigen skyn-

dade sjelf dit, fäktade som en simpel soldat och sökte på
allt sätt genom ord och föredöme förmå sitt folk att hålla

stånd. Likaså Piccolomini på fiendens andra flygel. 8ex
gånger förde den senare sitt lifregemente till anfall emot
Königsmark och Svenskarnes venstra flygel, men för-

gäfves. Likväl var det ej förr än de kejserlige på denna
flygel (fiendens högra) sågo sig anfallna i ryggen och

sidan, som de flydde. Rytteriet hann undan, fotfolket

drog sig tillbaka till en skogsdunge, men då de här

svårt ansattes af Torstenssons kanoner, måste de än en
gång ut på fältet. De blefvo då af svenska rytteriet

antingen tillfångatagna eller nedhuggna. Den kejserliga
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högra flygeln var nästan fullständigt upprifven och Lillie-

höök tned fyra regementen af reserven störtade sig nu
öfver fiendens center. Men här möttes han af erkehertig

Leopold i spetsen tor sitt lifregemente. Lilliehöök stör-

tade dödligt sårad till marken, men den rörelse han ut-

fört var afgörande för slaget. "Barn," sade den döende
hjelten till sina soldater, "jag dör gerna, ty jag har visat er

vägen," och till pfalzgrefven Karl Gustaf, som mottog hans
sista suck, yttrade han, anbefallande maka och barn i hans

vård: "Gud välsigne er och genom er mitt fädernesland!"

Att detta var profetiska ord, vågade väl då den unge
pfalzgrefven sjelf knappt tänka. Med Lilliehöök hade
emellertid det bästa tältherreämnet i Torstenssons här

fallit. De kejserliges nederlag var fullständigt. Deras
förlust var 5,000 döda, 4,500 langar, 46 kanoner och
dessutom all trossen samt till och med erkehertigens eget

bordssilfver. .Svenskarne förlorade 2,000 man i döda
och sårade, men bland de förre Erik Slange och Lillie-

höök, samt statssekreteraren Grubbe, en utmärkt duglig

och pålitlig man. Stålhandske, Gustaf Otto Stenbock och

Gustaf Lewenhaupt voro sårade. I sista mest afgörande

ögonblicket hade Torstenssons kanonad bland de kejser-

lige gjort det svåraste nederlaget. Första orsaken till

slagets förlust för dem var Buchheiras försummelse att

ej i tid ordna sin flygel, den venstra af kejserliga hären.

Han blef ock härför af erkehertigen hårdt straffad.

Leipzigs eröfring af Svenskarne var segerns när-

maste följd. Staden fick betala 150,000 Rdr i brand-

skatt. Erik Slanges lik blef begrafvet i stadens förnäm-

sta kyrka.

27. Kriget mot Danmark.

Efter ett förnyadt infall i Mähreu på våren 1643,
hvilket, oaktadt kejsarens betallning till sina fältherrar

att framför allt skydda arfländerna^ icke af de kejserlige

kunde hindras, emottog Torstensson helt oväntadt den
23 sept. på slottet Eulenburg i närheten af Olmiitz

i Mähren ett ilbud från Sverige, som anbefalde fält-

herren att angripa Danmark. Detta rike var nämli-
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gen en opålitlig vän, som vid minsta motgång for Sven-
skarne hotade att blifva en så mycket farligare fiende,

som han i händelse af fiendtlighet kunde angripa

deras rygg. Dertill hade Danmarks konung under året

1640 gynnat svenska cnkcdrottningens flykt, hvarom
vi framdeles få tala. Men den vigtigastc punkt, hvari

Sveriges och Danmarks olika intressen manade till

strid, var frågan om upprättandet i Tyskland af ett tredje

förmedlande parti, hvilket förslag af Danmark under-

stöddes, men af Sverige helt naturligt motarbetades. Vi

hafva redan nämnt, huru Arnheim sökte verka i denna
riktning, dcrvid understödd af Danmark, Liineburg, m. fl.

stater. Samma bemödanden fortsattes sedermera af her-

tig Frans Albert af Sachsen-Lauenburg; men tillika bör-

jade Danmark i de nu öppnade fredsunderhandlingarne

mellan Sverige och Tyskland uppträda alltför partiskt

mot Sverige och för kejsaren, allt under rustningar

både till lands och sjös. Bättre alltså förekomma än

förekommas, ansåg svenska regeringen, och krigsan-

ledningar å svenska sidan saknades visserligen icke,

såsom t. ex. att Danmark samma år i Sundet borttagit

sju å åtta svenska skepp, samt att det på allt sätt sökte

motarbeta Sveriges uppblomstrande handel och fabriks-

väsende. På varor, som skulle passera genom Sundet
(Sverige hemtade sina flesta förnödenheter från Holland)

lades tull ända till hälften af deras värde. Skepp, som
redan vid Helsingör betalt tull och fatt fribref, fördes

tillbaka till Köpenhamn, tvungos att åter lasta ur, hvar-

vid kistor uppbrötos, varor kringkastades och borttogos,

stundom utan anledning, stundom på de obetydligaste

skäl. Osäkerheten i detta fall lade sig tryckande på
Sveriges hela aff'ärsväsen, och den skymfliga behandlin-

gen var vida mer, än som af ett fritt och frihetsälskande

folk kunde tålas. Svenska regeringen började slutligen

tröttna och Axel Oxenstierna yttrade: "Har kung
Kristian så länge och ifrigt åstundat krig, så skall

han få det, och det med besked."

Danska riket var vid denna tid farligare genom sina

bundsförvandter, än i sig sjelft. Konungens makt var

inskränkt, hans händer helt och hållet bundna af rådet

och den mäktiga adeln. Folket var förtryckt af adeln
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och liknöjdt samt försvarsanstalterna i dåligt skick; fäst-

ningarne voro förfallna, trupperna odisciplinerade, dug-
liga härförare saknades helt och hållet, om man undan-
tager konungen sjelf. Underhandlingar om förbund och
hjelp voro dock af Danmark inledda med Polen, samt
med England och Spanien.

För att till en början trygga sig mot förföljelser af

kejserliga hären föreslog Torstensson ett stillestånd, hvilket

Gallas icke var ovillig att antaga. Under förevändning

att möta ett af kejserlige öfversten Krokow gjordt infall

i Pommern ryckte emellertid Torstensson åt nordvest.

Den egentliga afsigten hölls ännu strängt hemlig. I

Glogau i norra Schlesien qvarlemnades Helmut Wrangel
med en stark trupp, och det från Sverige ankomna il-

budet Jakob Törnskiöld aftardades med helsning, att svenska
hären om några veckor skulle stå i Holstein. Från Glogau
tågade Torstensson emellertid åt vester genom Lausitz till

Jiitei'bogk, föregifyande att han ämnade sig in i Sachsen
och derifrån till Ofra Pfalz. Gallas följde efter alltjemt

med försigtighet och alltjemt bedragen af Torstenssons fram-

och tillbakatåg. Han kom på detta sätt att närma sig

det af kriget redan helt och hållet ödelagda norra Tysk-
land, men af sina utskickade ströftrupper underrättad om
det förfärliga tillståndet i dessa nejder, afskräcktes han
från att föra sina trupper dit. Med en af pest och iltåg

mycket förminskad här gick han i vinterqvarter i de

kejserliga arfländerna. Torstensson, fri från förföljelse, ha-

stade vidare. Kommen till Havelberg, der Havel utfaller i

Elbefloden i norra Brandenburg, sammankallade han den
6 dec. officerarna i sin armé och meddelade dem de

order, han fått. Underrättelsen mottogs med glädje,

ehuru Torstenseson, försigtigt nog, ännu ej meddelade hela

vidden af det förestående företaget eller yppade att det

gälde ett krig mot Danmark, utan endast sade, att man
i Holstein kunde få goda qvarter och derföre borde gå
dit. Befälet uppbrände villigt sitt dittills medförda byte

och lemnade de derigenom lediga hästarne åt artilleriet

för att transportera kanonerna, och den 13 dec. inryckte

svenska hären på tre afdelningar i Holstein. Detta land,

som alldeles icke väntat någon fiende, var alldeles för-

varsliist, och svenska hären framträngde nästan utan
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hinder. HulVudstaden Kiel oröirades af Torstensson sjelf,

äfvensom lastningen Kristianspris; Rendsborg intogs af

Karl Gustaf Wrangcl, ett rikt byte vans öfver allt, och

holsteinske hertigen sjelf köpte sig neutralitet mot öfver-

lemnande af sina fästningar och en summa af 1(K),0(X)

rdr. Inom december månads slut var hela Holstein med
undantag af tastningarne Gfliickstadt och Krempe eröfradt.

T Danmai'k redde man sig just i hvarje hus, så I

slottet som i kojan, till julens firande, då underrättelsen

om Svenskarnes infall i Holstein genljöd genom landet.

Konung Kristian hastade från sitt slott Fredriksborg till

Köpenhamn för att inhemta närmare underrättelser och

vidtaga försvarsanstalter. Men dessa kommo väl sent.

Han påräknade understöd och hjelp af åtminstone norra

Tysklands furstar; men några af dem förmåddes af Tor-

stensson genom löfte om neutralitet att hålla sig stilla,

och andra skrämdes af svenskarnes hastiga framgångar.

Så blef konung Kristian hänvisad till sitt eget rikes

krafter. Men dessa voro långt ifrån tillräckliga för att

eftertryckligt motstå en fiende, som i långvariga krig öf-

vat sina trupper, härdat sig i mödor och försakelser och

ur Gustaf Adolfs skola hemtat fältherrar, hvilka fullt

, kunde mäta sig med de första i Europa. Det enda va-

pen, som i Danmark var stridsfärdigt, var den af konung
Kristian sjelf nyskapade flottan, och i denna och den

gamle konungens mod och outtröttliga verksamhet låg

Danmarks enda hopp. Ännu vid 67 års ålder var konung
Kristian liflig som en yngling. Öfver allt var han med
och ordnade försvaret. "Der jag icke är närvarande,"

plägade han säga, "der blir ingenting uträttadt." Befälet

öfver trupperna hade han anförtrott i Norge åt Hannibal

Sehested, i Skåne åt Ebbe Ulfeld, på Fyen åt An-

ders Bille.

I ^Sverige var man heller icke sysslolös. Flottan

utrustades af Klas Fleming och blef genom hans bemö-

danden någorlunda vuxen den danska. Af enskilda per-

soner lemnades till det allmännas bistånd betydliga summor.

Till flottans utrustande sammanskötos af de förmögnare

herrarne i rådet ej mindre än 50,000 rdr i silfver, en på

den tiden mycket stor summa.
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Planen för krigets utförande var förträfflig-. Från

JemUand och Dalarne skulle man anfalla Norge, men
för öfrigt utefter norska gränsen gå endast försvarsvis

till väga. Från Småland skickades en trupp under gamle

Fredrik Stenbock mot Halland. Skåne skulle eröiras af

Gustaf Horn i spetsen för en i Småland uppsatt här,

hvarefter han skulle inskeppa sig på stora flottan och

anfalla Seland, medan Torstensson närmade sig söder-

ifrån med tillhjelp af mindre flottan. Båda fältherrarne

skulle mötas utanför Köpenhamn.
1644—1045 årens talttåg hade en utsträckning

från Lappmarken ända ned till södra Tyskland. Me-
ningen hade varit, att Danmark och kejsaren skulle

operera tillsammans mot sin gemensamme fiende, men
något formligt förbund dem emellan blef aldrig afslutadt.

Svenskarne inföUo från Medelpad och Helsingland i

Jemtland, från Dalarne i Särnadalen, som då tillhörde

Norge. Det var Daniel Buschovius, som ledde sistnämnda

härtåg. Särnadalen blef derigenom med Sveriges rike

förenad, hvilket den alltsedan varit, och Buschovius

vardt för sin krigiska bragd utnämnd till kyrkoherde i

Kumla i Vestmanland, der hans afkomlingar i flera led

blefvo hans efterträdare. Afven i Vermland, i Vester-

götland och vid Göteborg företollo krigshändelser. Ett

anfall på Göteborg gjordes af konung Kristian sjelf, ehuru

utan framgång. Så mycket vigtigare blef deremot Horns
infall i Skåne; redan i febr. hade han vid Vernamo
köping i Småland mönstrat 8,000 man och den 17 febr.

intågade han i Helsingborg, hvilket jemte Lund och

Landskrona eröfrades. Malmö belägrades, men kunde
i anseende till sitt fasta läge och starka besättning icke

intagas. Emellertid hade hela Skåne utom Malmö och

Kristianstad fallit i Svenskarnes händer; hade endast

sjökriget gått efter önskan, skulle utan tvifvel Sven-
skarnes framgånga r varit ännu större. ]Men oaktadt

de ansträngningar, som såväl af enskilda personer som
af svenska regeringen utvecklades for att sätta Sve-
riges flotta i bästa skick, var denna under kriget

öfver hufvud mer olycklig än lycklig i sina företag.

De Geer hade blifvit skickad till sitt gamla fädernes-

land Holland för att söka förmå Generalstaterna till krig
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mot Danmark, men misslyckades. Uti eget namn och af

egen kassa hyrde och utrustade han icke desto mindre i

Holland tor svenska regeringens räkning en flotta af 32
skepp, med en besättning af 3,000 man. Amiral var
en holländare, Martin Thiesseu. Han fick Torstenssons

befallning att segla kring J utlands norra udde för att vid

Arhus möta honom och hans här och föra dem öfver

till Fyen, hvilket företag likväl blef om intet till följd

af konung Kristians vaksamhet. En strid mellan den
holländska och den stora danska flottan om 17 skepp af-

lopp utan afgörande seger å någondera sidan, men som
besättningen på De Geerska flottan till större delen be-

stod af handelsmatröser, liksom fartygen till det mesta
voro bevarade handelsfartyg, blefvo desse förskräckte för

krigets fasor och gjorde myteri, hvarför Thiessen måste
återvända till Holland. De Geers outtröttlighet segrade

likväl. Han utrustade skeppen på nytt och Thiessen

utlopp åter 22 segel stark, trängde sig förbi den stora

danska flottan och seglade till Kalmar, för att der in-

vänta vidare order. Emellertid hade den stora svenska

flottan utlupit under Klas Flemings befäl. Den 1 juni

lopp hon ut i öppna sjön. Den 1 juli möttes sven-

ska och danska flottorna vid ön Femern. Ombord
på den danska var konung Kristian sjelf Oaktadt sin

höga ålder utsatte han sig för farorna som en simpel

soldat. Han fick tjugotre större och mindre sår, de svå-

raste af ett par skrotbitar, af h vilka den ena fastnade i

pannbenet och den andra slog ut högra ögat. Konungen
föll till däcket, men sprang genast upp igen och bad

sitt folk icke förlora modet. "8jelf," sade han, "vill jag

segra eller dö;" och med blodet strömmande öfver an-

sigtet stannade han qvar på däcket, uppmuntrande sitt

folk. Begge anförarne i denna strid, både konung Kri-

stian och svenske amiralen Klas Fleming tillskrefvo sig

segern. I det hela hade likväl svenska flottan lidit

mest, och Fleming måste efter slaget söka skydd i

Kielerbugten för att reparera sina fartyg. Denna om-

ständighet begagnades af konung Kristian, han lade sig

utantör och höll svenska flottan i flera veckor instängd.

Ett batteri uppsattes på landsidan på holsteinska kusten,

för att beskjuta de svenska skeppen. Afståndet var
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dock så långt, att blott få kulor nådde Fram, men deraf

dock en, som åstadkom så mycket större skada. Stud-

sande mot vattnet slog den nemligen in genom kajutfönstret

på svenska amiralskeppet och krossade venstra låret på
Fleming. Allmän bestörtning uppstod, men Fleming till-

kallade sina stridskamrater, utnämnde generalen af infan-

teriet Karl Gustaf Wrangcl till sin efterträdare och tog

löfte af underamiralerna, att de skulle vara den nye an-

föraren lydige. Tillika förordnade han, att hans lik skulle

qvarstanna på flottan, tills denna återvände till Stock-

holm. Strax efter det Wrangel fått befälet, kastade

.sig vinden, och sedan Torstensson kommit till och rensat

förskansningarne på stranden från fiender, seglade svenska

flottan mot fjordens mynning samt styrde sedan derifrån

välbehållen till Elfsnabben.

Till lands hade Torstensson fortsatt sitt segertåg ända

till Skagen eller J utlands nordligaste udde. Vid Kol-

ding hade han slagit danska rytteriet, och hela Holstein,

Slesvig och Jutland, med undantag af fastningarne

Gliickstadt och Krempe, voro i hans händer. Men fram-

på sommaren nalkades Grallas for att i förening med
Danskarne på Jutland innestänga och förstöra Torstens-

sons här. Detta i förening med svenska flottans miss-

öde gjorde, att Danmark åter började höja hufvudet,

och i Stockholm var nu som vanligt svårigheten att

anskaffa medel den kinkigaste punkten. Men Sverige

hade De Geers outtröttlighet och Torstenssons utomor-

dentliga skicklighet att tacka för det sakerna återtogo

en gynnsammare vändning. An en gång seglade stora

flottan ut, 14 segel stark, under Wrangels befäl och för-

enade sig med De Greerska skeppen under Thiessen, se-

dan adlad Ankarhjelm. Den 11 okt. fingo de förenade

flottorna vid Femern sigte på den danska om 17 segel.

Der uppstod nu ett nytt sjöslag ; den förenade svenska

flottan angrep den danska och anstälde ett förfärligt

nederlag. De snabbseglande Holländarne upphunno innan

kort de flyende danska skeppen, och det blef en ryslig

förstörelse. Ett skepp blef uppbi"ändt, fyra tagna, fyra

jagade på grund och sedan fångade, tre stötte på grund,

men försvarades från land, och endast några få kommo
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undan. Inalles 'togo.s af Svenskarne 10 skepp med 300
kanoner.

På fastlandet hade Torstensson gått (jrall:is till mötes,

lockat honom tillbaka in i Tj^skland och der helt och

hållet lörstört hans här, så att han till slut med knappt

2,(K)0 man kastade sig in i Magdeburg. Undsättningstrup-

per tillskickades honom trån Sachsen, men medan Xönigs-

mark på Torstenssons order höll Gallas instängd der,

hastade den senare att öfverraska 8achsarne, som
ock vid Jiderhogk upphunnos och blefvo i grund slagne.

Sjelf smög sig Gfallas slutligen med knappt 1,000 man,
den sista återstoden af hans forna här, ur Magdeburg
och kom vid nyåret 1645 lyckligt inom böhmiska gränsen.

Härmed slutades det märkvärdiga fälttåget 1644, kanske

det ärorikaste, Sverige någonsin fört.

Drottning Kristinas egen styrelse började under sär-

deles lyckliga förhållanden. Den förde freden till det

af krigets ära stolta, men docl' efter fredens välsig-

nelser längtande svenska folket. Med Danmark slöts

denna fred under fransk bemedling i Brömnehro *) och

undertecknades den 13 aug. 1645. Franska sändebudet vid

underhandlingen ambassadören De la Thuillerie var härvid

isynnerhet verksam. Sinnesstämningen å ömse sidor

hos fredsunderhandlarne var nämligen så uppretad,

att de icke personligen kunde träffas, icke ens skrift-

vexla utan att utfara i så bittra utgjutelser, att hela

fredsverket flera gånger var nära att brista sönder.

Den franske fredsmäklaren måste derför resa fram och

tillbaka mellan de oeniga parterne samt i lämpliga

ordalag framställa hvarderas fordringar och sammanjemka
de stridiga meningarne: detta lyckades ock slutligen. Ge-
nom denna fred, hvarigenom början skedde att förskaffa

Sverige dess naturliga gränser och den plats i norden,

som det till följd af sin ställning borde intaga, erhöUo

Svenskarne tullfrihet i Öresund för sina och sina under-

lydandes skepp samt i landvinningar Jemtland och Herje-

dalen, Gotland och Usel samt på 30 år Halland; det sist-

nämnda landskapet med vilkor, att det, efter den tiden

endast mot fullgod ersättning skulle behöfva till Dan-

mark återlemnas.

*) Brömsebäck, en bäck mellaa Småland och Skåne, dä varande

gränsen mellan svenska och danska väldet.
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Freden, å svenska sidan, ett verk af Axel Oxen-

stierna, var, så att säga, slntstenen i den iVamtids-

byygnad, lian såsom rikstormyndare åt sitt fosterland

npplbrt: den var ock höjdpunkten af den nu redan

åldrige statsmannens äi-a. Vid sin återkomst från freds-

mötet upjDhöjdes han af sin myndling, den unga drott-

ningen, till grefve af Södermöre. Grefskapet, beläget

i sydöstra Småland, innefattade elfva socknar och an-

sågs gifva en årlig inkomst af 15,000 Rdr. Öppet

erkände drottningen vid detta tillfälle den store mannens
odödliga förtjenster. "Han hade" — sade hon — "varit

en stor minister hos en stor konung; han hade, då Gud
kallat hennes fader frän verlden och qvarlemnat henne,

ett omyndigt barn, väl vårdat och undervisat hennes

ungdom; han hade med sina medbröder troget tjcnat sitt

fosterland, så att hon vid sitt äntrade till regeringen fun-

nit alla saker i godt tillstånd •, han hade, i besittning af

en sto) makt, likväl emot henne aldrig glömt en under-

sätes pligter; han hade slutligen ökat sina förtjenster

mot fäderneslandet genom att bringa kriget med Dan-

mark till en önsklig utgång, hvilket hon i synnerhet

tillskrof hans förstånd, skicklighet och höga egenskaper."

Axel Oxenstierna hade nu lyckan af sin drottnings nåd

och sin samtids erkänsla. Men detta var ock vänd-

punkten i hans lefnad ; hans Ij^ckas sol var redan i ned-

gående, och han kom att ännu i sin krafts dagar på sätt

och vis öfverlefva sig sjelf. Men i Sveriges häfder och

i sina verk har han rest sig ett minne som — blifver.

28. Trettioåriga krigets sista tid. i

Aret 1645 såg ånyo den outtröttlige Torstensson i

Köhmen. liefälet öfver kejsarens nyvärfvade trnpi)cr kunde

ej vidare anförtros åt "härförstöraren" Gallas. Fältmar-

skalken Hatzfeld erhöll högsta myndigheten öfver den

från l^öhmen, Bajern, Ungern och Rhentraktefne hop-

samlade hären. Vid Jankowitz i Böhmen kom det den

27 febr. till en drabbning, som varade från kl. 8 om mor-

ikonen till 4 efterm. och var en af de blodigasle i hela kriget.
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I en trakt iippfyld af berg och skogar, der ingen egentlig

slagordning kunde upji råtthål las, utkämpades den häftiga

striden. "Talet på de döde," säger Torstensson sjelf,

"kau ej så noga uppgifvas, ty här och der på bergen
och i skogarne ligga de på en sträcka af två mil till

stor myckenhet lorströdde." P]ftcr ungetärlig beräkning
skattades de kejserliges förlust i döda till 3 a 4,000
man, bland hvilka äfven var en fältmarskalk. Dessutom
gjordes till fångar sex kejserliga generaler, bland dem
sjeliVa öfverbefälhafvaren Hatzfeld, flore högre och lägre

officerare och 4,000 man af gemenskapen, hvarjemte
77 fanor och 27 kanoner utgjorde Svenskarnes byte.

Segern, vunnen Inifvudsakligen genom Torstenssons för-

träffliga artilleri, öppuade vägen till sjelfva den kejser-

liga hufvndstaden. Kejsaren, som sjelf i Prag afbidat

stridens utgång, flydde med förlust af hela sitt bagage
öfver Regensburg tillbaka till Wien, dit Torstensson

toljde. Dennes förpc^ter intogo till och med den brygga
Öfver Donaufloden, som torde till staden, men någon
belägring kunde ej företagas af brist på erforaerlig

styrka, i synnerhet som Fransmännen, hvilka skulle

understödja Torstensson, kort törut blifvit af Öster-

rikarne slagna. Torstensson återvände till Mähren och

företog sig att belägra Briinn. Belägringen, som fort-

sattes i fyra månader, förde likväl icke till önskad ut-

gång, hufvudsakligen emedan fältherrens sjuklighet på ett

• betänkligt sätt tilltog. Gikten, hvaraf han led, angrep
äfven hans hufvud och bröst, hvarför han återvände

genom Böhmen och i Sachsen förenade sig med de nya
trupper, som af Karl Gustaf Wrangel öfverförts från

Sverige. Ät denne öfverhminade han äfven befälet öfver

armén. Dock var Wrangel, enligt sina instruktioner,

skyldig att, så länge Torstonsson qvarstannade i Tysk-

land, ingenting vigtigt företaga utan att inhemta hans råd.

Hvad Baner begynt hade Torstensson fulländat och

på det mest lysande sätt upprätthållit svenska vapnens

glans i Tyskland, bch troget följande .sitt hufvudsak-

liga syfte och svenska regeringens föreskrifter, hade

han trenne gånger fört Sveriges segrande härar in i

hjertat af kejsarens arfländer. I sjelfva Wien hade man
darrat för hans svärd, och om vi med stöd af sjelfva
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sakernas skick dela 30-åriga kriget i tvenne hufvud-

skiften, sä att det epokgörande slaget vid Nördlingen

blir gränsskilnaden mellan båda, kan med sanning sägas,

att tidpunkten 1641—1645, då Torstensson förde befälet

öfver Sveriges härar i Tyskland, är den ärofullaste tiden

inom det senare skiftet af detta märkvärdiga krig. Der-

jemte tillkommer Torstensson den äran att på samma
gång han inom den lysande kretsen af utmärkta här-

förare, bildade i Gustaf Adolfs skola, sjolf intagit det

främsta rummet, han tillika i egen skola uppfostrade den

hjelte, som af Sveriges konungar i krigarens rykte står

Gustaf Adolf närmast. Gustaf Adolf är den förste kri-

garen på Sveriges tron, Karl Gustaf den andre, men
mellan dem båda står som en förmedlande länk — Len-

nart Torstonsson.

1646 års krigsplan var af Torstensson utstakad.

Den nyss nämnde tältmarskalkcn Karl Gustaf Wrangel,

som i april 1646 erhöll svenska regeringens fullmakt å

sitt nya enibete med dertill hörande årlig lön af 17,000
riksdaler i silfver, trädde i början af nämnda år i spetsen

för en armé af lf),000 man till häst och 8,000 till fots, mest

gamla soldater. Dock voro i denna styrka icke inbegripna

de betydliga truppafdelningar, som voro förlagda i fästnin-

garne, af hvilka Bvenskarne egde en nästan oafbruten

kedja från österrikiska arfhinderna ända upp till Öster-

sjön, samt den särskilda armékår, som för det sä kallade

"lilla kriget" blifvit öfverlemuad åt Hans Kristofer v. Kö-
nigsmark. Till Wrangels förra })lats, såsom general-tält-

tygmästare och Öfverbefälhafvarens närmaste man, ut-

nämdes den redan från Liitzens slagfält ryktbare AVitten-

berg. Han borde, medan Wrangel i förening med Frans-

männen under Turenne anryckte mot öfra Ty.skland och

Bajern, och Königsmark opererade i Westfalcn, äfven-

ledes i spetsen för en särskild armékår genom Sachsen

göra en diversion åt Böhmen eller Mähren och Österrike.

Sedan sakerna voro så ordnade, återvände Torstensson

hösten 1646 till fäderneslandet, der han med stora äre-

betygelser emottogs. På en gång upphöjd i grefligt och

friherrligt stånd, erhöll han till ärftligt grefskap Oftala

bruk i Upland med tolf underlydande socknar, samt ut-
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nänmdes till generalguvernör ötVer Vcstergötland, Dals-

land, Vonnland och Halland.

Yerkställighetcn motsvarade likväl icke de skarp-

sinnigt utstakade plancrnc. Med glädje sågo ficnderne

Torstenssons åtgång, den de skattade lika med tbrhisten

af en hutVuddrabbning för Svenskarne. Det skulle väl

tyckas, som franske generalen Tun^nncs erkända skick-

lighet och tältherre talanger bort förskaffa framgång
åt de förenade vapnen, men här visade sig återigen

de stora olägenheterna af ett deladt befäl. Hvad som
skulle verkställas

af hufvudhären,

blef derföre icke

v(irkstäldt, och i

det mest afgörande

ögonblicket blef

Wrangel, likasom

förut Baner, öf-

vergifven at Frans-

männen. En tcir-

del vans dock, i

det de weimarska
trupperna i början

af året 1647 öf-

vergingo till Sven-

skarne. Då Tn-

renne återfordrade

dem, nekade de

att ställa sig under

hans fanor samt
hotade att öfvergå till fienden, hvarföre de upptogos

af Königsmark i "Westfalen. De hade då samman-
smält till 1,600 man, af hvilka Königsmark bildade

fyra regementen.

Emellertid hade bajerske kurfursten sökt och genom
Frankrikes bemedling äfven erhållit neutralitet. För-

draget derora, slutet i Ulm mars 1647, var dock, såsom
regeringen i Stockholm förutsade, å bajerska sidan föga

aMvarligt menadt. Sedan de förbundna härarne efter be-

lägringen af Augsburg, hvilket af de kejserlige och

Bäjrarne undsattes, hotat sjelfva hufvudstaden Miinchen,

41. Karl Gustaf Wrangel.



TKETTIOAUKiA KUKiKTS SISTA SKEDK. "iHÖ

hvarifrån Gustaf ArlolC fordom hcherskat hela ( )fra Tysk-
land, hade knrlurston fnunit vådligast att befria sig från

så besvärliga gäster. Ötilleståndet, afslutadt imder far-

hågorna för en öfverlägsen fiendes hårda framfart och

vilda härjningar, iakttogs ock, så länge Fransmän och

Svenskar voro i närheten, men bröts så snart Tarenne
dragit sig tillbaka öfver Rhen. Wrangel, som lemnat

Franken och inryckt i Böhmen samt der eröfrat Eger,

såg sig plötsligt angripen af en så öfverlägsen styrka, att

han hals öfver hufvud måste draga sig undan, först till Sach-

sen och sedan till Westfalen, der endast en lycklig tillfällig-

het räddade svenska hären. Den forne hessiske generalen

Mehmder, som under namnet Ilolzapfel öfvergått i österrikisk

tjenst och nu förde öfverbefälet i kejserliga hären, hade

nämligen endast för tillfredsställelsen att få, tukta den af

honom hatade landtgrefvinnan af Hessen, lemnat Sven-

skarno i fred och i stället infallit i nämnda land. Denna
rörelse hade dock ingen annan nytta med sig än mättan-

det af en enskild hämdlystnad. "Ingen armé," heter det,

"hade kommit till Hessen, som ej der funnit sin undergång"

i anseende till de mänga slotten, de tränga vägarne, de

höga bergen och den krigiska landtbefolkningen. Med
detta ändamålslösa krigsföretag på österrikiska sidan ut-

gick året 1647, det näst sista af detta krig.

Med början af år 1648 finna vi åter Fransmän och

Svenskar tillsammans. Med förenade härar inryckte

Turenne och Wrangel i början af april månad i Franken,

drefvo fienden framför sig och kastade honom slut-

ligen öfver Donau, samt utbredde sina segrande vapen

ända till Innfloden, alltså till Österrikes gräns. En
förödelse, lik den som af Baner tillfogats Sachsen,

öfvergick nu det olyckliga Bajern för dess kurfurstes

opålitlighets skull. Mord, brand och plundring rasade,

endast afbrutna af en eller annan mindre träffning såsom

vid Susmarshmtsen, der kejserlige generalen Melander stu-

pade. Wrangel lemnade dock öfverbefälet åt den unge

pfalzgrefven Karl Gustaf och förordnades i stället till

generalguvernör öfver Pommern. Under tiden hade Kö-

nigsraark å sin sida oförtrutet verkat i det s. k.

lilla kriget. Honom var ock förbehållen äi-an af krigets

sista bragd. Efter skilsmcssan från Wrangel, med hvil-
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ken han ej var ense, hade han rj-ckt in i Röhmen och
geiioiu öfverraskning- intagit den s. k. lilla sidan af Prag,
der ett omätligt byte vans. Understödd af både vestra

och östra sidohärarne, den förra under Königsraark, den
senare under Wittenberg, företog sig pfalzgrefven att

belägra den återstående delen af denna Böhrnens hiif-

vudstad. Men belägringen gick långsamt till iöljd af

ett hjeltemodigt torsvar från invånarnes sida, och under
tiden anlände underrättelsen, att fred var sluten. Det
sista årets fiilttåg, der man från tvenne häll, från Bajern
och Böhmen, med samlad styrka hotade (jsterrike, hade
ändtligen varit åtgörande för fredsunderhandlingarna, som
i fem år oafbrutet fortgått.

29. Westfaliska freden.

Under krigets skiften hade man till slut börjat längta

efter fred. Redan då förbundet mellan Frankrike och
Sverige stadfästes 1638, hade önskningar i detta syfte

blifvit uttalade och äfven försök till öppnande af freds-

underhandlingar blifvit gjorda, ehuru dessa försök strandade

emot kejsarens motsträfvighet. Först fem år senare

eller 1643 öppnades de verkliga underhand lingarne lor

åstadkommande af en allmän fred. Till förekommande
af de rangstrider, som vid dylika tilltallen då för tiden

voro så vanliga, öfverenskom man, att de båda makterne
Frankrike och Sverige skulle underhandla på olika ställen.

Fransmännen i Miinster och Svenskarne i Osnabriick.

Medlare var Venedig, emedan denna stat var nästan den
enda makt i hela Europa, som stod utom striden. Så
hade nämligen denna jättekamp gripit omkring sig och

i sig uppslukat allt, att nästan hvarenda stat i hela vår

verldsdel var i större eller mindre grad deri inblandad.

Underhandlare på svenska sidan voro svenske riks-

kanslerens äldste son, grefve Johan Oxenstierna, och hof-

kansleren Adler Salvius. En på olika lefnadsställnjng

grundad afundsjuka mellan desse båda män utväxte slut-

ligen till ett bittert hat, hvaraf Sverige ej kunde undgå
att taga skada. Så väl Oxenstierna som Salvius hade i

Sverige hvar sitt särskilda stöd för sina anspråk och

åtgöranden, den unge Oxenstierna lyssnade nämligen till
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sin faders mognade råd, Salvins dercmot sökte sin gnnst

och hemtade sina råd af den unga oerfarna drottningen;

men denna hade åter låtit sig insnärjas i den listige

franske diplomaten Chanuts garn, hvilken som fransk mini-

ster i Stockholm hade till hemlig uppgift att vid fredskon-

gressen höja Frankrikes inflytande genom att minska Sve-

riges. Detta verkstälde han ock på det sätt, att han

hos drottningen hemligen motarbetade Oxenstierna. Uen
store rikskansleren stod här således ensam pä Sveriges

bästa. Liksom han under krigets både lyckliga och olyck-

liga skiften oryggligt arbetat på en hederlig och, så vidt

miijligt vai', för Sverige äi'ofuU fred, så ^erkade han ock nu,

särdeles genom bref till sin son, i samma syfte. Men hans

inflytande var minskadt, hans sol, som vi förut anmärkt,

i nedgående, och Sveriges intresse blef illa bevakadt af

dem, det vederborde.

Sveriges första fordringar hade varit mycket stora.

Man begärde Schlesien, hela Pommern, Wismar, Warne-
miinde, Bremen och Verden samt 20 millioner riksdaler.

Men både landvinningarne och penningeersättningen nod-

prutades sedermera genom tor Sverige vidriga torhållan-

den till en obetydlighet mot hvad man i mera lysande

dagar hoppats eller måhända med visshet påräknat. Hvad
emellertid både Oxenstierna och i allmänhet Sveriges

rådsherrar på den tiden först och främst åsyftade, var

besittningen af Pommern, men ej några stycken at

detta land, utan hertigdömet i sin helhet. Men här

råkade man i strid med Brandenburg, som. ock gjorde

anspråk på samma land. Den 19 sept. 1646 framstalde

svenska drottningen sina yttersta fordringar, d. v. s. de

oftentliga, hvilka hon likväl genom sin öppenhjertighet

mot Chanut nödgades betydligt afpruta. Kristina be-

gärde hela Pommern, Wismar, Bremen och Verden samt

14 millioner riksdaler. I nödfall var hon dock villig att

afslå Hinterpommern och till och med Stettin samt en

del af penningsumman. Hinterpommern blef ock verk-

ligen till större delen afprutadt, och endast genom Oxen-
stiernas och svenska rådets fasta hållning blef Stettin

bibehållet åt Sverige. Omsider blef fred sluten. Den
undertecknades af Fransmännen i Miinster, af Sven-

skarne i Osnabriick den 10 okt. 1648. De styckade

och strödda besittningar, med hvilka svenska öster-
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sjöväldct genom denna fred riktades voro: Vor-Pom-
morn med öarnc Riigcn, Usedom och Wollin; en del

af Hinterpommern med Stettin, Grarz, Damm och Golnow;
Wisraar i Mecklenbiirgska landet med amten Poel och

Neimkloster; hertigdömet Bremen med \'erden, Vi\\t så^om

län af tyshn riket, tor livilket Sveriges krona hado tre

röster på tyska riksdagarne; till svenska krigshärens be-

löning skulle slutligen af Tyskland utbetalas 5 millioner

riksdaler. Det bör märkas, att dessa penningar aldrig

voro afsedda för svenska staten, som ej heller af dem
drog någon fördel. De största andelarne af summan ut-

gingo till svenska härförare och generaler, så att t. ex.

))falzgrefven Karl Gustaf erhöll (30,0rK) riksdaler, Gustaf

Horn, Torstensson och Karl Gustaf Wrangel fingo 30,000

riksdaler hvardera. Men äfven här verkade Kristinas

nycker till fördel lör dem, som hon för ögonblicket gyn-

nade, så att, under det Johan Baners barn fingo blott

12,00)0 riksdaler, drottningens dåvarande gunstling, grefve

Magnus Gabriel De la Gardie. som blott ett hälft år del-

tagit i kriget, erhöll 22,000 riksdaler o. s. v. —
Fred var emellertid vunnen, och det söndersargade,

blödande Tyskland fick hemta sig efter den förlarliga

striden. Men just genom denna strid, som af främlingar ut-

kämpats med delvis tyska vapen och på tysk jord, hade

detta land blifvit rätt fullständigt splittradt, och man kan

med sanning säga, att freden här satte stämpel på hvad

kriget gjort. Emellertid hade S rerige for sin del obetydligt

lidit af kriget. Med en jemt^relsevis icke stor uppoffring

af folk och penningar hade det svingat sig upp till en

makt af första ordningen bland Europas stater. An i

dag, då Sveriges plats bland de europeiska samhällena

är en helt annan, kan vårt folk med stolthet blicka till-

baka till de stora minnena från denna tid. Men ur den

stora striden up})växte äfven för vårt land många odlin-

gens skördar, och detta var utom allt tvifvel den största

vinst Sverige drog af sitt ärofulla deltagande i Trettio-

åriga kriget.

S/iit pti andra delen.
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1 delar, tills. 1154 trycksidor med 278 illus ^
6 historiska kartor i färgtrjck.

Hela verket för 4 kroiio Q
I-
<

Läsebok i räderneslanclel ^

iif c. ti. STARBÄCK och F. R. v.
°"

Kn populär, i lättfattlig och angenäm berättolsctbrm

framstäld skildring af vårt laad och vårt folks öden

från Hednatiden intill våra dagar,

rik på underhållande

lefuaclsteckiiingar af våra regenter och atwimn \i\o\n

alla områden.

Illustrationerna
utgöras af ett stort antal

fiorträtt af svenska konungar, drottningar, krigmre, stats-

män, skalder och vetenskapsmän;

utsigter af städer, slott, märkliga hyggnader, kyrkor, val-

platser, fästen, ra. m.;

krigsscener, historif^ka tilldragelser, foriilem-
ningar, drägter, m. m.

De historiska kartorna visa Sveriges och svenska väldets uwi

fång oi-h utsträckning under skilda tidehvarr.

För realiserande af upplagan lemuas detta väi"defulla

arbete nu för

4 kronor, häftade expl. och

5 krOU01% bundet i 4 pappband med clolhrygg.

Detta ofantligt HUi/ja, iied$>iatta pris, gäl-

ler docl hJott under innevarande år — hear-

efter det tidigare högre priset inträder.


